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RESUMO 

 

Rabello, Aline Varela. MARCADORES DE MODALIDADE EPISTÊMICA NAS 

NARRATIVAS HISTÓRICAS KUIKURO. Orientadora: Doutora Bruna Franchetto. 

Dissertação (Mestrado em Linguística) – Faculdade de Letras, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2013 

 

 

Esta dissertação enfoca alguns marcadores de modalidade epistêmica nas narrativas 

kuikuro (Karib do Alto Xingu), que constituem um subgênero e podem ser consideradas de 

natureza histórica, e identifica e analisa enunciados narrativos em que se encontram os 

Marcadores Epistêmicos que as distinguem de outras narrativas (míticas), alguns deles tendo 

características de ‘evidencialidade’ e valores temporais, de modo a fornecer uma descrição de 

suas principais características sintáticas, morfológicas e semânticas. O corpus investigado é 

constituído por 29 narrativas e provém do acervo criado pelo Projeto de Documentação da 

língua Kuikuro, com mais de 200 ‘sessões’ (eventos de fala/textos), resultantes de gravações 

de áudio e vídeo feitas entre 1977 e 2007. 

Ao examinar estas narrativas, parti da observação da ocorrência e distribuição de seis 

marcadores epistêmicos (wãke, kilü, ti(ha), tsügü, tsü(ha), tü(ha)), clíticos ou formas livres, 

usados por diferentes narradores, os sujeitos-enunciadores, para atribuir valor às informações 

transmitidas ao seus ouvintes-interlocutores em termos de sua ‘veracidade’ em diferentes 

regimes de memória e transmissão.  
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ABSTRACT  

 

This dissertation focuses on a set of markers of epistemic modality in Kuikuro (Upper 

Xingu Carib) narratives, which are a sub-genre and can be considered historical in nature, and 

identifies and analyzes statements in which these epistemic markers distinguish historical 

narrative from mythical narratives. Some of these epistemic markers have characteristics of 

'evidentiality' and temporal values. This dissertation provides a description of their main 

syntactic, morphological and semantic aspects. The corpus investigated consists of 29 

narratives and comes from the digital archive created by the Documentation Project of 

Kuikuro, with over 200 'sessions' (speech events / texts), resulting from audio and video 

recordings made between 1977 and 2007. 

My examining these narratives, I started by observin the occurrence and distribution of 

the epistemic markers wãke, kilü, ti(ha), tsügü, tsü(ha), tü(ha), clitics or free forms, used by 

the narrators, the subjects of narrative utterances, in order to assign values of truthfulness to 

the information transmitted to their listeners, in distinct regimes of memory and temporality.  
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ABREVIAÇÕES PARA AS GLOSAS INTERLINEARES 

 

1 primeira pessoa 

2 segunda pessoa 

3 terceira pessoa 

12 primeira pessoa dual inclusiva 

13 primeira pessoa plural exclusiva 

1D dêitico 1ª pessoa 

2D dêitico 2ª pessoa 

3D dêitico 3ª pessoa 

ADV advérbio 

AENR nominalizador de argumento 

externo 

AF partícula constativa 

AINR nominalizador de argumento interno 

AN anafórico 

AND deítico anafórico 

CMPL completivo 

COM comitativo 

CONT aspecto continuativo 

COP cópula 

D dêitico 

DDIST deítico de distância (do falante) 

DES desiderativo 

DPROX deítico de proximidade (ao 

falante) 

DTR detransitivizador 

ERG ergativo 

EX passado nominal 

FUT futuro 

GNR nominalizador genérico 

HS marcador epistêmico de segunda mão 

INCR marcador epistêmico de incerteza 

INSTNR nominalizador instrumental 

LOC locativo 

ME marcador epistêmico 

MO marcador de objeto 

NEG negação, 

NMLZ nominalizador 

PASS marcador epistêmico de passado 

PERF perfeito 

PL plural 

PNCT aspecto pontual 

PTP particípio 

PURP propósito 

REL relacionador 

RFL reflexivo 

SUBS substancializador 

TEMP subordinação temporal 

TR transitivizador, 

VBLZ verbalizador 

VIS marcador epistêmico visual 

QU palavra interrogativa 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto de mestrado e a presente dissertação são decorrentes dos estudos de 

Iniciação Científica e apresentam como objetivo central a descrição morfossintática de alguns 

Marcadores Epistêmicos, com características também de ‘evidencialidade’, presentes nas 

narrativas que podem ser consideradas de natureza histórica entre os Kuikuro do Alto Xingu. 

Trata-se de um estudo que foi iniciado em 2008, durante a IC, vinculado ao Projeto CNPq-PQ 

de minha orientadora, Profa Dra Bruna Franchetto, intitulado ´Documentação de línguas 

indígenas: explorando fatos gramaticais, históricos e etnolinguísticos a partir de arquivos 

multimídia’. Resultados preliminares foram apresentados na Jornada de Iniciação Científica 

da UFRJ de 2009. 

Entre os muitos Marcadores Epistêmicos que ocorrem na língua Karib do Alto Xingu 

(LKAX) e, por consequência em Kuikuro, um de seus dialetos, selecionamos seis deles, dada 

sua frequência na fala do narrador, no corpus de narrativas com que trabalhamos: wãke, kilü, 

ti(ha), tsügü, tsü(ha), tü(ha). Esta seleção se deve basicamente aos limites de tempo 

induzidos pelo período de mestrado. 

Bruna Franchetto ao longo de seus estudos com os Kuikuro, observou a presença de 

elementos de difícil interpretação e análise, mas essenciais para a efetiva compreensão das 

narrativas, elementos, que a partir de sua investigação e da antropologa Ellen Basso sobre as 

narrativas Kalapalo, outro dialeto da LKAX, passamos a chamar de Marcadores Epistêmicos. 

Existem poucos trabalhos sobre esse tema específico em línguas indígenas brasileiras, além de 

Franchetto e Basso, mencionamos Kristine Stenzel, Marcus Maia, Berend Hoff, Glaucia 

Cândido e Lincoln Ribeiro, Lidia da Silva. 
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Kristine Stenzel e Marcus Maia fazem parte do corpo de professores da graduação e da 

pós-graduação da Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ), este trabalhando atualmente 

com as línguas Karajá e Xavante, aquela com as línguas Kotiria e Wa’ikhana. Gláucia Vieira 

Cândido e Lincoln Almir Amarante Ribeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG), são autores de um trabalho sobre a 

língua Shanenawa (família Pano). Lidia Lima, da Universidade de São Paulo (USP) estudou a 

evidencialidade em Karo. A antropóloga norte-americana Ellen Basso terá um espaço de 

destaque, dada a necessidade de comparação entre Kalapalo e Kuikuro, que, como dissemos, 

são dialetos de uma mesma língua, a LKAX. 

Ao longo desta dissertação citaremos trabalhos e exemplos em outras línguas 

indígenas brasileiras. Serão usados como referência teórica os estudos de Ferdinand de Haan 

(1999), Martina Faller (2006) e Alexandra Aikhenvald (2003). 

A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo retrata o povo 

Kuikuro, sua localização geográfica, o território que ocupam, sua história, bem como a sua 

situação sociolinguística atual; incluimos uma breve descrição gramatical do Kuikuro, 

descrevendo os principais aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos. 

O segundo capítulo apresentará a definição teórica de marcação epistêmica e de 

evidencialidade, a partir de estudos contemporâneos, e de pesquisas em línguas indígenas.  

O terceiro capítulo apresenta o corpus Kuikuro analisado, a estrutura interna das 

narrativas e o resumo de cada umas delas.  

Por fim, no capítulo quatro traremos a análise morfológica e sintática do MEs 

enfocados, a interpretação de seus sentidos no contexto narrativo. Trará, ainda, uma breve 

análise dos marcadores epistêmicos em Kalapalo, outra variante da língua Karib alto-



3 
 

xinguana através dos estudos de Ellen Basso e uma comparação entre Kuikuro e Kalapalo, 

dialetos de uma mesma língua. 

Ao final da dissertação, após as considerações finais, o leitor encontrará três anexos: o 

primeiro é uma fotografia de um caderno de campo de Bruna Franchetto, o segundo é um 

exemplo de uso do software Elan usado para transcrição e tradução, o terceiro contém a 

narrativa rotulada ‘Fawcett’, com transcrição e tradução.  

A maioria dos exemplos apresentados ao longo desta dissertação de mestrado serão 

apresentados obedecendo a seguinte estrutura: na primeira linha temos a transcrição 

ortográfica
1
; na segunda linha a interlinearização com as glosas de cada morfema; na terceira 

linha, a tradução livre para a língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ver no cap. 1 as correspondências entre fonemas, sub-fonemas e grafemas adotadas para a ortografia kuikuro. 
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CAPÍTULO 1 

 

Os Kuikuro 

 

1.1  Localização e território 

 

 A Terra Indígena do Xingu (TIX) abriga sociedades de diferentes línguas e culturas, 

formando um sistema regional multilíngue e multiétnico. Além de povos Karib, habitam a 

TIX: Kamayurá e Aweti, falantes de línguas Tupi-guarani; Mehinaku, Waurá, Yawalapiti, 

falantes de línguas Arawak; Trumai, falantes de uma língua considerada isolada. É importante 

lembrar que o povo baikari, também de língua Karib, habitou o Alto Xingu da segunda 

metade do século XIX até o início do século XX, e hoje habitam a Terra Indígena Bakairi a 

sudoeste da TIX
2
. 

Franchetto (1992: 339) afirma que do ponto de vista social e político, a sociedade alto-

xinguana é um conjunto aparentemente homogêneo de grupos que se inter-relacionam e 

compartilham características culturais: 

...compartilham traços culturais em diversos domínios – padrão de aldeamento, 

economia, parentesco, cosmologia, valores, rituais intra e intertribais – e que se 

distinguem entre si por outros traços, que funcionam como emblemas de identidades 

contrastivas, como a manufatura de artefatos para troca, o território de ocupação 

histórica e a língua ou dialeto. 

 

O povo kuikuro habita a Terra Indígena do Xingu (TIX), situada ao norte do Estado do 

Mato Grosso no Centro-oeste do Brasil. O território tradicional que habitam localiza-se ao sul 

da TIX, na região oriental da bacia hidrográfica dos formadores do rio Xingu que é composta 

pelos rios Culuene, Buriti e Curisevo. 

 

                                                             
2 Mais informações sobre os Bakairi no site http://pib.socioambiental.org/pt/povo/bakairi/227 
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A população kuikuro é de cerca 700 pessoas, sendo que a sua maioria concentra-se na 

aldeia de Ipatse, a principal aldeia. As demais pessoas dividem-se em aldeias menores como 

Afukuri (é a 2ª aldeia, depois de Ipatse, fundada em 1997), Lahatua, Kurumim e Paraíso. Há 

ainda cerca de 70 Kuikuro que a partir de casamentos intertribais vivem em aldeias de outros 

povos alto-xinguanos, sobretudo entre os Yawalapiti.  Segundo o Instituto Sócioambiental3, 30 

Kuikuro moravam em 2004 na aldeia Yawalapiti; os casamentos entre Kuikuro e Yawalapiti 

ajudaram estes últimos a se reestruturarem como aldeia, depois que os últimos sobreviventes 

tiveram que se dispersar pelo Alto Xingu. Em Canarana (cidade de Mato Grosso, próximo a 

uma das entradas da TIX), moravam em 2010 cerca de 30 Kuikuro. (Mehinaku, 2010: 29). 

Em relação aos Kuikuro vivendo em outras aldeias, Mutuá Mehinaku, em sua dissertação de 

mestrado (2010: 29), relata fatos que ocorreram na época de seu pai. A década de 50 ficou 

marcada no Alto Xingu por uma terrível epidemia de sarampo que matou quase metade da 

população nativa. Após o sarampo, muitos homens não tinham mulheres de sua própria etnia 

para se casar e os casamentos com mulheres de outras etnias se intensificaram.   

 

                                                             
3
ISA – Instituto Socioambiental é a principal ONG brasileira dedicada à coleta, sistematização e divulgação de 

informações sobre os povos indígenas. Incorporou o patrimônio material e imaterial de 15 anos de experiência 

do Programa Povos Indígenas no Brasil do Centro Ecumênico de documentação e Informação (PIB/CEDI) e do 

Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) de Brasília. Disponível em: www.socioambiental.org/  
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Figura 1: Localização da Terra Indígena do Xingu 

 

 

Figura 2: Distribuição das aldeias no sudeste da TIX. (Fonte: Marina Novo) 
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A figura 2 apresenta as aldeias Karib, Arawak e Tupi do Alto Xingu. Em relação aos 

Karib temos representadas no mapa as duas aldeias Nahukwa, duas aldeias Matipu, três 

aldeias Kuikuro (não estão sinalizadas as aldeias Kurumin e Paraíso) e seis aldeias Kalapalo. 

O mapa deixa clara a importância dos rios para a sobrevivência e para os deslocamentos 

desses povos ao longo de sua história. Os rios Culuene, Buriti e Curisevo são importantes 

para a localização de antigas aldeias, os deslocamentos de aldeias e para a história de 

encontros e desencontros com os Brancos e com outros povos indígenas ao longo dos últimos 

dois ou três séculos da ocupação karib do alto Xingu e da colonização, memórias presentes 

nas narrativas aqui estudadas e que são elementos importantes para entender a formação do 

sistema social regional multiétnico e multilíngue do Alto Xingu tal qual ainda hoje existe.

  

 

1.2 História  

 

 Ao falarmos dos povos indígenas brasileiros, a partir da chegada dos colonizadores 

europeus temos uma história, oficial e escrita, de conflitos, mortes e epidemias. Para os povos 

alto-xinguanos, esta história, escrita e contada pelos conquistadores, se inícia apenas no final 

do século XIX, com a etnografia do alemão Karl Von den Steinen, nas suas duas viagens de 

1884 e 1887. Muito antes disso podemos tentar traçar, através das pesquisas arqueológicas e 

das narrativas orais, um panorama de como e por quem eram habitadas as terras que seriam 

ocupadas ou que se tornariam fechadas nos limites da TIX. 

 As primeiras evidências de ocupação do Alto Xingu datam do século IX D.C. Segundo 

Heckenberger (2001), a partir das escavações em território Kuikuro iniciadas em 1993, 

constatou-se que as características de aldeamentos, ocupação e de artefatos de cerâmica são 

compatíveis com as de um povo Arawak. Supõe-se, então e com razoável segurança, que os 
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primeiros colonizadores autóctones teriam sido grupos Arawak que migraram do norte para o 

sul. Os Arawak alto-xinguanos teriam sido a ponta ocidental extrema da chamada 'diáspora 

arawak' em sua expansão na periferia meridional da Amazônia (Heckenberger e Franchetto, 

2001). Heckenberger (2001: 83) afirma que “ancestrais (...) ocuparam a bacia por volta do fim 

do primeiro milênio d.C. por meio de uma ou mais migrações vindas do oeste.” 

Franchetto (2011: 114) afirma, em relação à evidência dos grupos Arawak no Alto 

Xingu que: “povos karib, parecem se sobrepor a, ou se imiscuir em, substrato aruak, se 

alimentando deste, cultural e linguisticamente”. 

 

Figura 3: sítios arqueológicos (Heckenberger, 2001) 

 

 A figura 3, retirada dos estudos de Heckenberger (2001), identifica e localiza os sítios 

arqueológicos, certamente karib, que se concentravam entorno da lagoa Tahununu, ao leste do 

rio Culuene, e que foram abandonados entre os séculos XVI e XVII. Os Karib migraram para 
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oeste do Culuene, e lá encontraram povos arawak. Os conjuntos Ipatse e Kuhikugu são 

posteriores ao deslocamento karib de leste para oeste.  

O crescimento populacional se deu no Alto Xingu a partir do século XIII e foi até o 

século XVII, quando houve a fase dos primeiros movimentos de conquista em direção ao 

centro do Brasil. Naquele período, as aldeias eram pelo menos três vezes maiores das atuais, 

com uma população de várias centenas de pessoas, e se organizavam em conjuntos de centros 

principais com seus satélites, conectados por grandes caminhos. Elas entraram em declínio ao 

sofrer os efeitos diretos e indiretos da chegada dos europeus, como epidemias, guerras, fugas 

de vários grupos dos territórios de origem. A formação do sistema alto-xinguano se deu a 

partir da segunda metade do século XVIII com o aldeamento dos Karib e a chegada de grupos 

tupi e dos Trumai. 

Em muitos estudos antropológicos, os povos alto-xinguanos são vistos como 

‘pacíficos’, porém nem sempre foi assim. Através dos estudos de algumas narrativas 

percebemos situações de guerra entre os povos que coexistiam na região onde hoje se localiza 

a TIX. Hoje, os indígenas se orgulham de viver numa sociedade em que o comércio, a troca e 

rituais intertribais predominam. Guerreiro (2012: 27) afirma que: 

A evitação da guerra, sobretudo entre os povos da “comunidade moral” 

altoxinguana, é considerada por eles próprios como um de seus principais 

distintivos. Mas que os alto-xinguanos evitem a guerra não quer dizer que eles não a 

tenham praticado no passado, entre si e com outros, nem que não haja violência nos 

dias atuais. 

[...] 

A principal diferença em relação a outras formas ameríndias de guerra é que no Alto 

Xingu o homicídio não só é improdutivo (não traz sonhos, cantos, nomes, posições) 

como tem um valor muito negativo (os Kalapalo consideram o fim das guerras uma 
grande melhora, e, apesar da figura do guerreiro ser vista com admiração, não 

nutrem qualquer saudosismo pelos tempos nos quais ela era necessária). 

 

Como dissemos, é cada vez mais forte a hipótese de que a partir do leste do rio 

Culuene os antepassados dos povos Karib foram em direção à bacia alto-xinguana. Como 

nesse espaço já havia povos Arawak, seu modelo de vida, estrutura social e filosofia, ao 
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suceder o contato entre Karib e Arawak, foi se adaptando ao modelo arawak. É a partir dessa 

situação que podemos pensar em proto-aldeias Kuikuro e Matipu, que mais tarde (séc. XIX) 

teriam se separado formando duas etnias distintas, decorrendo disso a distinção entre as 

variantes Kuikuro e Matipu da Língua Karib Alto Xinguano (LKAX). (Franchetto, 2001) 

 Desde o final do século XIX, nos estudos de Steinen (1940), etnólogo alemão, já 

constam listas de grupos karib alto-xinguanos, distribuídos pelas margens dos rios Culuene e 

Culiseu, todos chamados de ‘Nahuquá” por Steinen, mesmo sabendo que este rótulo seria 

inadequado e provisório. Mehinaku (2010: 16) afirma que o termo “Anahukwa vém 

provavelmente do termo yanapukwá, que os Mehinaku usam para se referir a todos os falantes 

de LKAX; por sua vez, yanapukwá pode vir do nome karib do rio Buriti, Ngahuku”. 

Ainda assim, Steinen, em sua obra intitulada Entre os aborígenes do Brasil Central 

(1886), é o primeiro a fazer um mapeamento do Alto Xingu, com seus povos, línguas, aldeias. 

Os Kuikuro contam narrativas relatando a passagem de Steinen, como nas rotuladas de 

Kagaiha 1, Kagaiha 2 e Kalusi. Nelas ele, Steinen, é chamado de Kalusi, uma ironia, já que, 

assim como ele escrevia como compreendia o que ouvia dos indígenas, os indígenas fizeram o 

mesmo e o chamavam como entendiam; segundo Mehinaku (2010) o nome Kalusi entrou para 

o estoque de nomes próprios alto-xinguanos. 

 

(1) Narrativa Kagaiha 1 – trecho retirado do meio da narrativa (entre 49’ e o 51’), cena sobre a 

chegada de Steinen e suas consequências
4
: 

 Kalusi ingitinhi hotugui kola ingitinhi  üle telü 

‘foi Kalusi quem trouxe primeiro, trouxe miçangas, assim foi’ 

 katute kahi      taha iheke amigusü hekisei Kalusi Kalusi hekisei 

‘para todos  ele falava, Kalusi era amigo, aquele era Kalusi’ 

                                                             
4 Decidimos apresentar os exemplos que constam dos capítulos 1 e 2 apenas com transcrição e tradução (mais ou 

menos livre) e sem segmentação em morfema e glosas interlineares. A interlinearização de todos os dados será 
feita exclusivamente no capítulo 4, de modo que o leitor possa acompanhar nossas análises.  
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 aiha    ülepe ale itsilüko leha kugihe enhügü alehüle igeingoi tiha 

‘pronto,  depois ficaram doentes,  chegou a doença, assim ela começou’ 

unkgupei tiha tisanü tisanügü tikungui 

‘somos descendentes do povo que morreu’ 

 ai alehüle kagaiha enhügü hata leha  aiha kugihe inginalü iheke 

‘na época em que os brancos chegaram, eles traziam doenças’ 

 

Depois de Steinen, outros exploradores entraram na região e registraram a presença 

dos seus habitantes. O início do século XX, ficou marcado pela entrada de vários 

exploradores nas cabeceiras do rio Xingu, inclusive exploradores militares da Comissão 

Rondon, como Nilo Velloso, além de exploradores estrangeiros como o coronel e explorador 

inglês Percy Fawcett na década de 20. A narrativa rotulada de Fawcett relata a viagem e o 

desaparecimento do coronel, e a busca de seus restos, anos mais tarde (entre os anos 50 e 60), 

por Orlando Vilas-Boas que liderava a Expedição Roncador-Xingu, iniciada em 1943. 

A expedição Roncador Xingu, criada por Getúlio Vargas, nos anos 40, e as viagens da 

Comissão Rondon, ambas linhas de frente da colonização do centro-oeste, estão presentes nas 

narrativas autobiográficas de Nahu, líder entre os Kuikuro (falecido em janeiro de 2005). A 

expedição foi importante, pois teve, como consequência positiva, o processo de criação de um 

Parque Indígena que garantisse proteção e sobrevivência aos povos que habitavam no Alto 

Xingu, já encurralados pelas frentes de expansão em Mato Grosso. Consequências negativas 

foram epidemias terríveis, o deslocamento forçado de aldeias e o fechamento definitivo dos 

territórios indígenas. 

 

(2)  Narrativa Nahu 1 – cena descrita na primeira parte da narrativa (entre: 8’ e 9’) 

Nilo Veloso apakilüha 

‘Nilo Veloso apareceu’ 
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 utükipügü atai letahüle leha utükipügü atai 

‘quando eu já era adulto,  já era adulto’ 

 ugetiha kagaiha akisü tate ajetsi            

‘eu era o único que falava a língua do branco’ 

 ajetsi tatute ago inhalü      

‘eu era o único, os outros não’ 

 aetsi portugues uhute              

‘eu era o único que sabia português’ 

 

(3) Narrativa Nahu 1 – trecho sobre o trabalho indígena em outras aldeias e em Postos 

Indígenas do governo brasileiro (entre 11’ e 13’) 

Pakuerate hõhõ titsatundagü                 

‘nós estávamos trabalhando na aldeia Pakuera’ 

 pakuerateha       

‘na aldeia Pakuera’ 

SPI geleha                   

‘ainda no SPI’ 

 kagaiha ititü atai SPI    

‘o nome em português é SPI’ 

SPI geleha ititü atai 

‘o nome é SPI’ 

inhakangonaha FUNAI    

‘a substituta é a FUNAI’ 

 an kohotsingo leha FUNAI 

‘mais tarde, FUNAI’ 
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(4) Narrativa Nahu 2 – sobre a chegada do Marechal Rondon e outros de sua comissão 

(entre 16’ e 17’) 

angiha Marechao Hondom 

‘Marechal Rondon chegou’ 

  kumunkgetui gelega angiha Rio de Janeiro 

‘ele era rapaz de lá do Rio de Janeiro’ 

  üngele ngingokugu tetagü uu makaigi kae 

‘os seus funcionários (de Rondon) estavam na aldeia dos Bakairi’ 

  pape telü ngapaha inhipini 

‘parece que levou papel com eles’ 

 ngikogope itigi leha isinügü makaigipe itigi makaigina 

‘o funcionário foi buscar Bakairi na aldeia deles’ 

  kekegeha kekegeha 

‘vamos lá, vamos lá!’ 

 kagaiha ulegüi ankanga anetü ehen buuuh 

‘o meu chefe me mandou, todos foram’ 

  etelüko hole 

‘eles foram’ 

  makaigipe telü leha 

‘os Bakairi foram’ 

  titukope opokinenügü leha iheke 

‘eles abandonaram suas aldeias’ 

 

O primeiro trecho da narrativa (1) de Nahu cita o cineasta Nilo Veloso que fazia parte 

das atividades da Comissão Rondon e que viajou ao longo do Culuene e Culiseu em 1947. A 

segunda parte (2) retrata o trabalho no SPI – Serviço de Proteção Indígena-, antecessor da 
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FUNAI – Fundação Nacional do Índio.  O terceiro fragmento retrata (3) o trabalho de 

remoção de alguns grupos indígenas para outras terras, como foi o caso dos Bakairi, falantes 

de outra língua Karib, que foram transferidos para às margens do rio Paranatinga, em meados 

da década de vinte. 

As narrativas kuikuro, mencionadas acima (Nahu 1 e 2; Kagaiha 1 e 2, Kalusi e 

Fawcett) misturam fatos do cotidiano da aldeia com o desenrolar da história de criação do 

Parque do Xingu, mais tarde chamado Terra Indígena do Xingu (TIX).  Sua criação se deu em 

1961 e a homologação apenas em 1979, após algumas modificações em seu traçado, hoje 

ocupando uma área de aproximadamente 22.000 km².   

 Após a criação do Parque começaram as campanhas de vacinação, pois como podemos 

ver no trecho (1), com a chegada de expedições também chegaram a gripe, as epidemias de 

sarampo, diversas doenças que os povos indígenas não estavam preparados para combater por 

falta de anticorpos. Após um período de muita mortandade, Heckenberger (2001) afirma que 

do fim do século XIX até meados do séc.XX, os grupos indígenas se reorganizaram para 

voltar aos seus territórios de origem e as suas terras tradicionais com ajuda e incentivo de 

diversos pesquisadores do Museu Nacional - “1945-1955 renovação dos interesses 

etnológicos encabeçada pelas expedições cientificas do Museu Nacional.” (Heckenberger, 

2001: 40). Algumas dessas terras, porém, ficaram fora das fronteiras da TIX.  

Os sobreviventes Matipu e Nahukwa , assim como Kuikuro e Kalapalo, começaram a 

se reorganizar; a partir da segunda metade do século XX, houve a criação de novas aldeias e 

crescimento populacional. Nos povos karib alto-xinguanos se estabeleceu a predominância 

dos dialetos Kuikuro e Kalapalo. 
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1.3 A língua Karib Alto-xinguana e suas variedades  

 

 Meira (2006) afirma que há ainda muita discussão sobre a classificação interna à 

família Karib. O seu ramo meridional, ao sul do rio Amazonas, além da LKAX (ramo 

Kuikuriano), abrange as línguas do ramo Pekodiano: Arara-Ikpeng e Baikari (Meira e 

Franchetto, 2005). 

 Meira (2006: 168) em seu artigo intitulado, A família lingüística Caribe (Karíb), 

afirma: 

A classificação da família Caribe ainda apresenta vários pontos duvidosos: os 

especialistas ainda não estão de acordo sobre o grau de parentesco entre as várias 

línguas, sobretudo porque ainda há muitas línguas Caribe sobre as quais 

praticamente não há materiais confiáveis. Há bastante polêmica em certos casos (não 

há certeza, por exemplo, sobre o Waimiri-Atroari, o qual talvez seja um ramo 

isolado dentro da família, mas talvez também faça parte de um subgrupo junto com 

o Mapoyo e o Yawarana; os dados disponíveis não permitem uma conclusão 

definitiva). (..) A classificação da Tabela 4, sugerida pela primeira vez por Meira 

(2005), deve, portanto, ser vista como uma primeira aproximação, uma tentativa 

inicial, a qual poderá ser modificada à medida que forem aparecendo mais 
informações sobre as línguas menos conhecidas. As línguas com classificação mais 

duvidosa aparecem com uma interrogação entre parênteses (?). Algumas (não todas) 

línguas já extintas ocorrem na classificação, seguidas por um (†). Subgrupos 

menores (p.ex. Tiriyó-Akuriyó, Waiwai-Hixkaryana) não têm nomes específicos. 

Outros nomes da mesma língua, ou nomes de dialetos ou variedades de uma mesma 

língua, são dados em parênteses. 

 

No quadro abaixo, retirada do mesmo artigo de Meira (2006: 169), vemos de maneira 

esquemática a proposta mais recente de classificação interna da família, línguas consideradas 

já extintas e os pontos duvidosos. 
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Gráfico 1: Classificação provisória das línguas da família Karib 

  

A LKAX possui duas variedades, cada uma formada por co-variedades: uma inclui 

Kuikuro e Uagihütü (Matipu antigo); a outra inclui Matipu, Nahukwá e Kalapalo. A distinção 

entre variedades se dá basicamente por diferentes estruturas prosódicas, ritmos diferentes, 

tanto no domínio da palavra como no domínio sintagmático. Romling, Franchetto e 

Colamarco (2011; Romling e Franchetto, 2011) realizaram com falantes Kuikuro e Kalapalo 

um estudo em fonética acústica para definir os parâmetros que determinam diferenças 

prosódicas em nível sintagmático entre as duas variedades e que os próprios falantes 

comentam como sendo falar ‘reto’ ou falar ‘cheio de curvas’. A pesquisa utilizou palavras 
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monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas e pediu que os falantes das duas variedades 

falassem frases pré determinadas contendo as palavras ‘alvo’. Os resultados corroboram os 

comentários nativos, já que Kuikuro e Kalapalo interpretam diferentemente a relação entre 

núcleo e argumento, que formam uma unidade fonológica: perfil entonacional e posição do 

acento principal no sintagma (O/S V, N Posp, N N) são distintos. 

 

Diagnóstico Sóciolinguístico 

 

Através do Diagnóstico Socio-linguístico5 aplicado nas aldeias Ngahünga (Matipu), 

Itagü ou Buritizal (Uagihütü), Magijape (Nahukwa) e Jagamü (Nahukwa) foi possível 

perceber um novo desafio para a história da LKAX: a introdução nas aldeias das mídias e do 

Português; na aldeia de Ipatse (Kuikuro), por exemplo, há acesso à internet e intensa 

comunicação entre indígenas de diversas etnias e com não-índios. Com a chegada da televisão 

e da internet, mais fortemente a partir do ano 2000, muitos jovens passaram a se comunicar 

entre si através do português e a preocupação dos mais velhos se concentra, principalmente, 

na manutenção das tradições orais. 

 Franchetto (2010: 25), na conclusão do diagnóstico sóciolinguístico realizado nas 

aldeias karib alto-xinguanas entre 2009 e 2010, afirma que: “A LKAX e suas variantes são 

plenamente vitais: a língua materna é usada correntemente em todos os domínios internos 

(casas e aldeias)”. Porém, chama atenção para o fato de que: 

O domínio do português, principalmente a partir dos 14 anos, tanto na escrita como 

na leitura, apresentou uma porcentagem mais alta do que o domínio da escrita e 

leitura em língua materna. Este último dado indica de modo bastante dramático as 

falhas da alfabetização na L1, sobretudo a inexistência de escolarização em língua 

materna voltada para jovens e adultos. 

A familiaridade com as novas mídias, onde domina o português, como, por exemplo, 

a televisão, é um fator a ser considerado no incremento da presença do português. 

                                                             
5
O diagnóstico sóciolinguístico foi parte do Projeto ‘Levantamento Sóciolinguístico e Documentação da Língua 

e das Tradições Culturais das Comunidades Indígenas Nahukwa e Matipu do Alto Xingu, coordenado pela Prof.ª 
Dr.ª Bruna Franchetto, com apoio do CFDD, Ministério da Justiça. 
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 A partir da década de 40, com a chegada da Expedição Roncador-Xingu, o contato 

entre indígenas e não indígenas se intensificou. Franchetto, tendo mais de trinta anos de 

pesquisas com os Kuikuro, começou a notar gradativas mudanças nas novas gerações por 

conta do impacto do português.  

Entre os resultados do diagnóstico, ficou claro que a escolarização e os cursos de 

formação de professores e de agentes de saúde propagam o uso do português, assim como a 

entrada de mídias impressas e digitais: CD, DVDs, televisão, internet.  

 Alguns resultados são especialmente interessantes: na aldeia Ngahünga (Matipu), os 

jovens entre 10 e 19 anos apresentam um expressivo uso da língua portuguesa principalmente 

quando precisam se comunicar com jovens de outras etnias não-karib. No levantamento 87% 

dos entrevistados afirmaram que usam o português em outras aldeias.   

 Mutuá Mehinaku, cuja dissertação trata de contatos e mudanças linguísticos no Alto 

Xingu, inclusive com o português, apresenta vários exemplos da língua tetsualü, 'misturada',  

na internet, por parte dos jovens kuikuro (2010: 185): 

 Oi, Rei ande uge inde Canaranate reuniãozinho tsihetsühügü. Olha amigo, ukita 

eheke angoloi ekugu, mamãe Bruna kilü uanke uheke Matipute tisatahehijühata: 

Mutuá heke atsange kitse ina sitote, ngikona ngampa uanke bolso tüilü igakaho tüilü 

iheke, nügü uanke iheke Bruna kilü. üleatehe hüle igei ukita eheke 

uahetinhombatomi eheke luale ekugu tsekegüi osi kitse, ingukgingike hõhõ aetsingoi 

katahehisatühügü Pavuru, Diauarum e Leonardote lamuke kutegatühügü, üleatehe 

egea ukita eheke, como grande colega de estudo. ukilü uanke mamãe heke ületa 

Matipute, ülepe nügü iheke uheke: einde tita uamigusü tigati etetohoti eitsohote, 

nügü uanke iheke uheke. Amigo aitsingompe hüngü nahã kingukgingui tuhuti 

tsünahã eheke.
6
 

 

 Franchetto (2010: 24) afirma ainda, sobre o ensino de português: 

Outro ponto da discussão foi o ensino de português, que acontece cada vez mais 

cedo na escola. Kaman explicou o perigo que a língua materna corre quando a escola 

opta em alfabetizar as crianças em língua portuguesa. No trecho abaixo 

transcrevemos um trecho desta discussão: 

TrsKm inhalü leha errai inhügüpei, ekübeja, inhalü etsinkgilüpei tatahehijü heke 

kukakiti 

TrPt quando ela (criança) não estiver mais com dificuldade de escrever em nossa 

língua 
TrsKm ülegote leha inke tsügüha, kagaiha akisü kaenga tüilü uheke 

                                                             
6
A marcação foi feita pelo autor Mutuá Mehinaku (2012). 
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TrPt dizem que assim podemos passar a ensinar o português 

TrsKm lahale anügü, kukake gele etetomi o igia gele inke, tetingugi gele, tetingugi 

gele,tetingugi gele. 

kukakisü higei kagaiha akisü higei 

TrPt assim que se ensina, para que o ensinamento possa andar com a gente, assim, 

paralelamente, paralelamente. Nossa língua aqui e o português aqui também 

 

Kaman Nahukwá foi professor na aldeia Magijape e é um observador e crítico da 

introdução do português na alfabetização das crianças e adolescentes antes que ocorra o 

ensino da língua materna. 

Outros resultados interessantes foram decorrentes da análise das respostas a perguntas 

do formulário sóciolinguístico, como: “que língua fala com os mais velhos?” e “que língua 

fala com os mais novos?”. A maioria dos mais velhos respondeu que usa a língua materna, 

sem mencionar o português. Os mais novos responderam que usam Kalapalo e português.  

Outro dado importante é a língua de alfabetização, na aldeia Jagamü, com cerca de 61 

habitantes, podemos observar que principalmente os jovens acima de 20 anos e com menos de 

30 anos foram na sua maioria alfabetizados em sua própria língua, porém na faixa entre 30 e 

50 anos foram na maioria alfabetizados em português:  

Gráfico 2: Língua de alfabetização na aldeia Jagamü (Fonte: Franchetto, 2010) 
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Podemos ver que a política de escolarização já começou a modificar o quadro sócio-

linguístico. Por outro lado, apesar do longo contato com diversas línguas e com o português, 

ainda há transmissão intergeracional e preservação, o que representa alguma manutenção das  

tradições orais. 

 

 

1.4 Descrição Gramatical 

 

 A LKAX, como já dissemos, teve seu primeiro registro na obra de Karl von der 

Steinen, no final do século XIX (1940). Steinen deixou uma lista de palavras organizada em 

campos semânticos. Já no século XX, o explorador Nilo Veloso adentrou o Alto Xingu como 

funcionário da Expedição Roncador-Xingu e em seu diário de campo registrou palavras 

Kuikuro. 

 O estudo aprofundado da variedade da LKAX, conhecida como Kuikuro, foi iniciado 

por Bruna Franchetto na década de 70; Mara Santos começou a colaborar com essa pesquisa a 

partir de 2001. Como resultado, temos diversos artigos, teses e dissertações, publicações. 

Atualmente, há pesquisadores indígenas estudando aspectos de sua própria língua, como o 

Mutuá Mehinaku, que deu sua primeira contribuição com uma monografia de graduação e 

mais recentemente com uma dissertação de mestrado (Mehinaku, 2010). 

 A partir dos estudos de Bruna Franchetto, Mara Santos e Mutuá Mehinaku faremos 

uma breve descrição das características fonológicas, morfológicas e sintáticas do Kuikuro, 

variedade dialetal da LKAX. 
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1.4.1  Fonologia 

 

Os quadros fonológicos do Kuikuro apresentados abaixo fazem parte de estudos 

recentes de Bruna Franchetto e Juliano do Espírito Santo, que modificam a análise em 

Franchetto (1995) e sintetizado em texto inédito Kuikuro sketch phonology (2012). Abaixo 

estão os quadros fonológicos de consoantes e vogais. 

Consoantes       

 Bilabial Alveolar Palatal Velar Uvular Glotal 

Oclusiva p (ᵐb) t (ⁿd) ɟ k (ᵑg)   

Flepe        

Fricativa  s    h 

Africada  ts (ⁿdz)     

Lateral  l     

Nasal m n ɲ ŋ   

Aproximante w      

Tabela 1: quadro de consoantes (Franchetto e Santo, 2012) 

 

 
vogais    

 anterior central  posterior 

alta i ( ) ɨ (  ) u ( ) 

média ɛ ( )  ɔ (õ) 

baixa  a (ã)  

Tabela 2: quadro de vogais (Franchetto e Santo, 2012) 

 

Os dados e exemplos incuidos nesta dissertação são apresentados em transcrição 

ortográfica, conforme a escrita correntemente em uso pelos Kuikuro alfabetizados e pelos 

pesquisadores: abaixo estão as correspondências entre sons e 'letras': 
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ɨ ü 

  g 

ɟ j 

ŋ ng 

ɲ nh 

ᵐb mb (b) 

ⁿd nd (d) 

ⁿdz ndz (dz) 

ᵑg nkg 

Tabela 3: transcrição ortográfica (Franchetto e Santo, 2012) 
 

Um problema fonético estudado nos últimos anos por Franchetto, com a colaboração 

de Didier Demolin
7
, é a natureza do flepe uvular que aparece no quadro como   ], símbolo 

provisório que não consta do IPA. Não há registro desse som em outras línguas e ele já havia 

sido descrito por Steinen (1894: 662). 

 Em Kuikuro, como nas demais variedades da LKAX, a sílaba possui a seguinte 

estrutura: ((C)V(V’)), como podemos observar no exemplo retirado do trabalho Kuikuro 

Sketch Phonology (2012): 

 u .sãu. u] ‘curiola (Pouteria ramiflora)’ 

CV.CVV’.CV 

 Processos morfofonológicos ocorrem na fronteira entre morfemas: palatalização, 

harmonia vocálica, vozeamento e pré-nasalização. Os exemplos abaixo são de palatalização 

da consoante inicial do radical, desencadeada pela vogal alta fechada do prefixo (Franchetto e 

Santo, 2012): 

(1) u-tapü-gü ‘meu pé’       i -tsapü-gü  ‘pé dele’  

     1-pé-REL                                                 3 -pé-REL 

 

(2) u-ka-sü ‘meu trabalho’       ti-tsa-sü  ‘nosso (excl.) trabalho’ 

     1-trabalho-REL                                        13-trabalho-REL 

 

                                                             
7 Didier Demolin é pesquisador do Laboratório GIPSA-Lab, Grenoble Images Parole Signal Automatique, da 

Universidade Stendhal e CNRS (França). 
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(3) u-limo ‘meus filhos’       ti -jimo  ‘filhos dele’  

     1-filhos-REL                                             13 -filhos 

 

No exemplo (1), /t/ passa a /ts/; no exemplo (2) /k/ passa a /ts/; no exemplo (3) o /l/ 

passa a /j/, sempre após prefixo que contém a vogal [i]. 

A harmonia vocálica afeta a alomorfia do sufixo de ‘posse’ ou relacional (REL), do 

prefixo reflexivo (RFL) e do prefixo de 2a pessoa. A alomorfia do prefixo reflexivo e do 

sufixo relacional é dada pela assimilação do traço labial da vogal da primeira sílaba e da 

última sílaba do radical, respectivamente, como se vê no exemplo (4). (5) exemplifica a 

harmonia vocálica que determina a alomorfia do prefixo de 2a pessoa; neste caso se trata de 

assimilação total quando a vogal da primeira sílaba do radical é /o/ e /a/. 

(4) u-hi-gü         ‘meu neto’ 

      1-neto -REL 

                 

 tü-hi-gü           ‘seu próprio neto’ 

 RFL-neto-REL 

  

     tu-tolo-gu                  ‘seu próprio animal de estimação’                                                                                                                                                              

     RFL-animal.estimação-REL 

 

(5) e-i-gü                                  ‘teu dente’                   

     2-dente-REL 

 

     o-so-gu                                ‘teu tio materno’ 

     2-tio.materno-REL                              

 

     a-kanga-gü                                ‘teu peixe’ 

     2-peixe-REL 

                                                                                                                                                   
 

Desde os estudos de Franchetto (1995), sobre processos fonológicos, a questão do 

traço nasal está sendo analisado e reanalisado (Santo, 2010, 2012). Em texto conjunto 

Franchetto e Santo (2012) afirmam que:  
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Do ponto de vista fonético-acústico, há evidentemente vogais com características 

nasais em Kuikuro, seja essa nasalidade inerente -  ã] - ou proveniente de um 

espraiamento de uma consoante nasal subespecificada em coda – [aN]. 

 ua. i]   ‘jatobá (Himenaea stigonocarpa)’ 

 uã. i  ou  uaN. i]  ‘bom trabalhador de roça’ 

 

Caso o status fonológico das vogais nasais seja atestado, o inventário fonológico das 
vogais estabelecido por Franchetto (1995) deve ser reformulado, contando com os 6 

pares de vogais – oral e nasal (Santo, 2010; 2012). 

 

Os autores afirmam ainda que o traço nasal subespecificado flutuante /N/ age em 

diversos contextos fonológicos, entre eles: pré-nasalização, “vozeamento de consoantes 

obstruinte em posição de ataque da sílaba seguinte (morfemas funcionais e radicais verbais, 

determinando suas alomorfias)” (Franchetto e Santo, 2012). 

Franchetto e Santo (2012) apresentam os seguintes exemplos:  

(6) ø-apü-nguN-tagü > [apɨ u da ɨ] (Verbo Intransitivo da Classe morfológica I) 

3-maduro-VBLZ-CONT 

‘ele está morrendo’ 

 

(7)  u-aka - -tag     uaka da ɨ] (Verbo Intransitivo da Classe morfológica II) 

 1-sentar-VBLZ-CONT 

 ‘eu estou sentando’ 

 

(8)  kagaiha aki-sü  hige-i u-N-ta-pügü    ka aiha akisɨ hi ɛi u dapɨ ɨ] 

 Branco palavra-REL  DDIST-COP 1-MO-ouvir-PERF 

 ´a língua do Branco, eu entendo’ 

 

(9) inhe ipo -tsagü  u-heke u-N-kami-pügü  > [iɲɛ ipo tsa ɨ uhɛkɛ uᵑgamipɨ ɨ  

 sapé carregar-CONT  1-ERG 1-MO-amarrar-PERF 

 ‘eu estou carregando o sapé que amarrei’ 
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 Em posição final o traço nasal subespecificado flutuante /N/ é eliminado, como vemos 

no exemplo (10) ou há associação do traço nasal à vogal, como no exemplo (11).  

(10) anguN  uangu ‘dançar  eu dancei’ 

(11)  [asaN]   asã]           ‘veado’ 

 

 

Em Franchetto (1995), é também descrito o processo fonológico envolvendo a 

alternância [p] ~ [h] em posição inicial de palavra e a interpretação das sequências nasal – 

oclusiva. Franchetto (1995: 60) afirma que: “Postulamos, então, para o Kuikuro, um /p/ 

subjacente e a regra: p  →  h / # _____”.  

Há fenômenos fonético-fonológicos ainda em fase de investigação como: o status 

fonológico das vogais nasais, com a mudança do quadro de seis vogais para seis pares de 

vogais (orais e nasais), as oclusivas vozeadas pré-nasalizadas, o alongamento vocálico. A 

prosódia também precisa de estudos mais aprofundados. 

 

 

1.4.2 Morfologia 

 

A língua karib alto-xinguana é claramente aglutinante: a estrutura das palavras é 

bastante complexa. As raízes, morfemas lexicais, possuem semântica abstrata e podem ser 

consideradas como não categorizadas até sua realização em estruturas sintáticas. Tornam-se 

nomes ou verbos ao receber afixos (prefixos ou sufixos), morfemas funcionais (verbalizadores 

e nominalizadores). 

As palavras nominais apresentam a seguinte estrutura máxima (Santos, 2007: 109) 

(Prs)-(DTR)-RAIZ(-RAIZ)-Ncat(Ø/expl.)-(REL)-(TR)-|MOD-ASP-(NMLZ)-(Num)-(FUT/PAST) 

Para a palavra verbal, esta é a estrutura máxima: 

(Prs)-(DTR)-RAIZ(-RAIZ)-Vcat(Ø/expl.)-(TR)-|MOD-(ASP)|-(NMLZ)-(VBLZ)-(Num)-(FUT) 
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Veremos a seguir alguns exemplos de nomes: 

(12)  u-angatü-gü     

1-mamilo-REL 

‘meu mamilo’ 

 

(13)  e-hi-tsü 

2-esposa-REL 

‘tua esposa’ 

 

Nos exemplos (12) e (13) temos nomes inerentemente relacionais: parte do corpo e termos de  

parentesco. 

(14)  u-tahaku-gu 

1-arco-REL 

‘meu arco’ 

 

(15)  u-ahite-gü     heke    leha    pape  agi-lü 

1-vento-REL ERG CMPL papel  jogar-PNCT 

‘o meu vento derrubou o caderno’ (o vento me derrubou o caderno) 

 

 Nos exemplos (14) e (15), os nomes não são inerentemente relacionais (um artefato e 

um fenômenos da natureza). Interessante perceber que não há restrição semântica para um 

nome ser ‘possuído’ ou não. Em Kuikuro, os mesmos prefixos de pessoas que ocorrem com 

nomes também ocorrem com os verbos, codificando os argumentos internos S(ujeito) de 

verbo monoargumental e O(bjeto), como veremos nos exemplos (16), (17) e (18) . Há apenas 

uma posição para representar os traços de pessoas argumento. Santos (2007: 86) afirma que: 
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“o marcador de pessoa genérica pode ocupar o lugar de argumento (S)” como no exemplo 

(18). 

(16) ege engaha kugitihu engaha  e-te-lü-ko   kilü ã ilá 

 D  ME Curisevo ME  3-ir-PNCT-PL  ME  AF D 

‘parece que eles sempre subiam o rio Curisevo, para lá’ 

 

(17) t-iki-ndi-nhü-pe   Makaigi tutu tutu  i-kindu-ko        kilü-ha 

 AN-lutar-PTP-AINR-ex  Bakairi Id Id   3-lutar.PNCT-PL ME-ha 

‘os Bakairi sabiam lutar, eles sempre lutavam’ 

 

(18) hototo   h-ekise-i   [[k-ahi-lü]   uhu-toho]  

 borboleta  AFF-D3DST-COP  3GEN-secar-PNCT  saber-INSTNR  

 ‘a borboleta é aquela que serve para saber da seca/do secar (quando começa a seca)’ 

 Tabela 4: Prefixos de pessoa, reproduzido de Santos (2007:61) 

PESSOA 

I – RADICAIS INICIADOS POR VOGAL: 

RV a-, e-, i-, o-, u-, ü- 

 

II- RADICAIS INICIADOS 

POR CONSOANTE: 

RCa, RCe, RCi, RCo, RCu, RCü 

 

1 u- (Ø) u- 

2 e- (a-;o-; Ø) e- (a-;o-; Ø) 

2 PL e-(a-;o- Ø)___-ko/-ni e- (a-;o-; Ø)__-ko/-ni 

3 i- (Ø-) is-, inh- i- 

3 PL inh-, is-, i- __-ko/-ni i- ___-ko/-ni 

1 EXCL tis-, tisih-, tsih-, tinh- ti-, tsi- 

1 INCL kuk-, k- ku- 

1 PL kuk-, k-___ -ko/-ni ku-___-ko/-ni 

3 RFL/ANA t-, tü- tü; tu- 

3 GEN kuk-, ku-, k- kuk-, ku-, k- 

  

 

 Além de afixos que se posicionam para representar as pessoas discursivas, existem 

pronomes livres, como na tabela 5 abaixo (SANTOS, 2007: 56): 
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PRONOMES LIVRES PESSOA TRAÇOS 

uge 1 - 

ege 2 - 

ekise 3 DDST, + ANIMADO, +VISÍVEL 

eekise 3 DDST, + ANIMADO, + NÃO VISÍVEL 

esse 3 DPROX, +ANIMADO, +VISÍVEL 

ige 3 DPROX, -ANIMADO 

eege 3 DDIST, -ANIMADO 

üngele 3 ANAFÓRICO, +ANIMADO 

üle 3 ANAFÓRICO, -ANIMADO 

tisuge/tsihuge 1+3-2 - 

kukuge 1+2-3 - 

amago 2 PL 

akago 3 PL, DDIST, +ANIMADO 

ago 3 PL, DPROX, +ANIMADO 

ünago/nago 3 PL, ANAFÓRICO, +ANIMADO 

   

Outros afixos podem ocorrer tanto com nomes quanto com verbos. É o caso do sufixo 

de plural -ko em nomes animados (19) e pluralizando a pessoa argumento interno (20a e 20b) 

(Mehinaku, 2010: 25): 

(19)  ekege-ko 

onça-PL 

‘onças’ 

 

(20a) is-ünkgü-lü-ko  leha 

3-dormir-PNCT-PL  CMPL 

‘eles dormiram’ 

 

(20b) e-ingi-lü-ko   leha  i-heke  

 2-ver-PNCT-PL  CMPL 3-ERG 

 ‘ele viu vocês’ 
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Em Kuikuro, a marcação de tempo passado flexional só ocorre com nomes (sufixo -pe, 

exemplos 21 e 22, apud Santos, 2007: ), enquanto o futuro é um sufixo que pode ocorrer com 

nomes e verbos (23 e 24, apud Santos 2007: ).  

 

(21) u-hügi-pe 

1-flecha-PAST 

‘minha ex-flecha’ 

  

(22) t-igi-nhuN-nda-tinhü-pe 

ANA-canto-VBLZ-CONT-AINR-PAST 

‘aquele que estava cantando’ 

 

(23) ahegiti-gote   u-te-lü-ingo   kanga-ki 

amanhecer-ADVB  1-ir-PNCT-FUT  peixe-INSTR 

‘quando amanhecer, irei pescar (lit. irei por meio de peixe)’ 

 

(24) apa  akandoho-te-lü-ingo   u-heke 

pai  banco-VBLZ-PNCT-FUT  1-ERG 

  ‘eu darei banco para meu pai’ 

 

 Franchetto (1994, 1999, 2006, entre outros trabalhos) descreveu a flexão aspectual em 

Kuikuro. Note-se que a flexão verbal não carrega informação de tempo. Em Kuikuro temos 

três maneiras de expressar a flexão aspectual: perfectivo (PERF), continuativo (CONT), 

pontual (PNCT). 
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 Santos (2007: 101), a partir dos estudos de Franchetto (2006), assim descreve os 

aspectos verbais em Kuikuro:  

O Aspecto Pontual (PNCT), com sua alomorfia - V-lü (-nügü/ -nümi , -kügü, -jü e 

O) - é usado para descrever uma ação ou evento como fato instantâneo ou como um 

ponto sem nenhuma extensão temporal inerente, no presente do evento da fala ou no 

passado (anterior ao evento da fala). Os próprios Kuikuro dizem que os verbos 

flexionados com este Aspecto são “quase nome, quase coisa”.  

O Aspecto Continuativo (CONT), com sua alomorfia - V-tagü (-
n

dagü, -tsagü , -

gagü) – é usado para descrever uma ação ou evento como processo, com uma 

extensão temporal inerente, no passado ou como atividade em curso concomitante 
ao evento de fala.  

O Aspecto Perfeito (PERF), com sua alomorfia - V-pügü (-hügü, -tühügü , -

tsühügü, ) – denota uma ação ou evento que se completou e que produziu um 

Estado definitivo ou Resultativo. 

 
 

Os exemplos (25) e (26) retirados de Santos (2007: 105) mostram o paradigma entre o 

Aspecto Continuativo e o Aspecto Pontual. O exemplo (27) também retirado de Santos (2007: 

107) apresenta o Aspecto Perfectivo. 

(25)  u-au-guN-tagü > uaugundagü  

 1-mentir- VBLZ-CONT  

 ‘eu estou mentindo’  

 

(26) u- au-guN - ø > uaugu  

 1-mentir-VBLZ-PNCT  

‘eu menti’ 

 

(27) kanga  he-pügü  leha  

 peixe  matar-PERF  CMPL  

 ‘o peixe já está morto’ 

 

Na LKAX há uma produtiva e difusa alomorfia de afixos gramaticais não 

condicionados fonologicamente ou semanticamente. 
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Para melhor entendermos o uso dos sufixos verbais, Mara Santos (2007: 104) 

estabeleceu  “as cinco Classes Morfológicas Flexionais que organizam os radicais verbais.”. 

Tabela 6: 

Aspec 

cont. 

pont. 

perfec. 

I 

-tagü 

Ø 

-hügü 

II 

-tagü 

-nügü>-kügü 

-tühügü 

III 

-tagü 

-lü 

-pügü 

IV 

-tsagü 

-jü 

-tsühügü 

V 

-gagü 

-lü 

-pügü 

VBLZ 

TR 

 Ø Ø, tsi > ki, te>  

nde 

ha > -mba 

Ø, tsi Ø, te 

VT  

 

ongiN-

tagü  
enterrar  

 

tuN-tagü  
dar  

 

ane-tagü  

queimar  

 

anhe-

tagü  
perder  

 

agi-tagü  

jogar  

he-tagü  
quebrar  

agipi-tsi-lü  
tirar 

sobrancelha  

iküpi-tsi-tagü  
tirar barba  

tahoN-te-lü  

dar faca  

uilü-ki-tagü  
tirar colar  

ãü-ki-tagü  

tirar piolho  

umutuN-te-lü  
fazer florescer  

agugi-tsagü  

rachar  

ahükügi-tsagü  
diminuir  

ege-tsi-jü  
sentir preguiça  

 

api-gagü  

bater  

hote-gagü  
queimar  

imbuta-te-

lü  
dar remédio  

ogo-te-gagü  
moquear  

ajo-te-gagü  

namorar  

DTR  utongi-

nügü  
enterrar-

se  

 

at-ane-

nügü  
queimar-

se  

 

epe-lü  
quebrar-se  

 

atagugi-jü  
rachar-se  

 

ugapi-lü  
bater-se  

 

VBLZ 

INT 

tuN>tsuN,  

nguN>nhuN  

Ø Ø, ti > ndi  

 

Ø  

 

Ø, hege  

 

Vi a-nguN-tagü  
dançar  

apü-nguN-

ndagü  
morrer  

ajo-tuN-

tagü 
namorar  

 

akaN-

dagü  

sentar  

eN-tagü  
entrar  

 

ije-tagü  
nadar  

ale-tagü  
encher  

 

alahi-tagü  
abaixar  

apitsi-tagü  
escorregar  

umutuN-ti-lü  

florescer  

amatso-ti-tagü  
menstruar  

ahu-tsagü  
encher  

aku-tsagü  
estar de barriga 

cheia  

 

ihati-gagü  
sair  

apü-gagü  
amadurecer  

 

TR   angu-ne-

nügü  

fazer 

dançar  

aka-ne-

nügü  
fazer 

sentar  

 

ininkgitagü  
fazer chorar  

itongonkgitagü  
fazer tossir  

 

ingunkginguki-

tsagü  

fazer emagrecer  

ukinhuluki-

tsagü  

fazer ter ciúmes  
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 Muito produtivo é o uso de verbalizadores para categorizar verbos. Os verbalizadores 

tuN (tsuN), nguN (nhuN) formam verbos intransitivos: 

 

(28)  akago  ajo-tuN-tagü (> ajotundagü) 

eles  namorado-VBLZ-CONT 

‘eles estão namorando’ 

 

(29)  u-atahuga-ki-nguN-tagü (> utahugakingundagü) 

1-mata.rala-INST-VBLZ-CONT 

‘eu estou roçando’ 

 

(30) u-ka-tsu  heke  u-ege-tsi-jü 

1-trabalho  ERG  1-preguiça-VBLZ-PNCT 

‘o meu trabalho me provoca preguiça’ 

 

(31)  inhalü  u-aki-ha-lü         i-heke 

não   1-palavra-VBLZ-PNCT  3-ERG 

‘ele não me contou’ 

 

 Produtivos são também os nominalizadores, como -nhe (nominalizador de evento) nos 

exemplos abaixo: 

(32) eg-itankgi-nhe 

2/3DTR-coçar –NMLZG 

‘coceira’ 
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(33) tü-tama  at-ahehi-nhe     i-nhüm-ingo 

 Q   2/3DTR- escrever- NMLZG   ficar-PNCT-FUT 

‘quando será a aula?’ 

  

 Ainda em relação aos verbos, apresentarei alguns exemplos dos modos Imperativo, 

Hortativo e Intencional, que são chamados por Franchetto (1986: 341) de Modos Interativos 

ou Performativos e envolvendo os participantes do discurso (primeira pessoa e segunda 

pessoa). Nos exemplos (34) e (35), observe-se os sufixos do imperativo plural -tüe e singular 

–ke. Os exemplo (36) e (37) mostram os sufixos -nhi e -tsüngi para a flexão verbal no modo 

hortativo. 

(34) kanga tüi-tüe   tuku ata 

peixe colocar-IMP.PL cesto POSP 

‘coloque o peixe dentro do cesto!’ 

 

(35)  ingi-ke-ha  e-muku-gu 

ver-IMP-AF  2-filho-REL 

‘olhe para seu filho!’ 

 

(36)  ku-nh-ahehi-ni 

12-MO-escrever-HORT 

‘vamos nós dois escrever!’ 

 

(37)  ku-nh-ahehi-tsüngi 

12-MO-escrever-HORTCOL 

‘vamos todos escrever!’ 
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Para finalizar a descrição morfológica, veremos alguns exemplos do modo Intencional. 

Santos (2007: 125) afirma que esse modo verbal é usado para comunicar uma intenção, o 

desejo de realizar uma ação no futuro imediato. O morfema -tai e seus alomorfes marcam esse 

modo. Vejam-se os exemplos (38), (39), (40), retirados de Santos (2007: 127):  

 

(38) u-hetu-tai hõhõ (>uhetundai)  

1-gritar-INTC EMPH  

‘eu vou gritar’ 

 

 (39)  u-te-tai-ha   u-ihi-tai  leha  

1-ir-INTC-AFF  1-fugir-INTC  CMPL  

‘eu já vou, eu vou fugir’ 

 

(40)  u-pote-gai   hõhõ,  u-pote-gai  

1-queimar-INTC  ENF  1-queimar-INTC  

 ‘vou queimar (a roça), vou queimar’ 
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1.4.3 Sintaxe 

 

 A LKAX e, consequentemente, o Kuikuro, como uma de suas variedades, é uma 

língua ergativa, onde o sujeito de verbos transitivos é marcado no caso Ergativo, pela 

posposição heke. Segundo Franchetto (2010: 135), heke é uma posposição de origem locativa: 

além de marcar o argumento externo, significa a distância entre a fonte e o alvo da ação. O 

argumento interno, tanto do verbo transitivo quanto do verbo intransitivo, não é marcado e 

está em caso absolutivo. A seguir alguns exemplos, (41) de Kagaiha 2 e (42) de Santos (2007: 

213): 

(41)  e-ingi-lü-ko-ha  ege-i   kagaiha  heke 

2-ver-PNCT-PL-CP  DDIST-COP  Branco  ERG 

‘O(s) Branco(s) viu/viram vocês’ 

 

(42) u-hosiguN-tagü (>uhosigundagü) 

1-sorrir-CONT 

‘eu estou sorrindo’ 

 

 Na LKAX não há concordância explícita, como em outras línguas, entre os 

argumentos e o verbo. O argumento interno é obrigatório e com o verbo forma uma só palavra 

fonológica. 

(43) [t-umuku-gu       imbuta-te-lü]                  isi       heke 

RFL-filho-REL  remédio-VBLZ-PNCT  mãe   ERG 

‘a mãe deu remédio para seu filho’ 
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(44) katsogo  heke  [u-inkgaku-lü] 

cachorro  ERG  1-fazer.correr-PNCT 

‘o cachorro me fez correr’ 

 

 É importante ressaltar que todos os verbos intransitivos se comportam como 

inacusativos.  

No exemplo (45) vemos uma frase interrogativa; em Mehinaku (2010: 32) temos 

outros exemplos de interrogativas, reproduzidos em (46), (47): 

(45) uã  e-i-tsagü 

 QU  2-ser-CONT 

 ‘o que você está fazendo?’ 

 

(46)  tü  ege-i 

 QU  DDIDT-COP 

 ‘o que é aquilo?’ 

 

(47)  tü-ti   e-i-tsagü 

 QU-DES  2-ser-CONT 

 ‘o que você quer?’ 
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1.5 Síntese do capítulo 

 

 O objetivo deste primeiro capítulo foi o de fornecer ao leitor informações necessárias 

para o entendimento do resto da dissertação, de seu tema específico, dos exemplos e dados 

apresentados. É possível perceber que a língua Karib do Alto Xingu e o Kuikuro já foram 

descritos e analisados por alguns pesquisadores, apesar de certos aspectos da língua ainda não 

terem sido estudados com maior profundidade.  

 Na primeira parte, vimos aspectos da fonologia a partir de Franchetto (1995) e 

Franchetto e Santo (2012) e percebemos que, apesar de uma já longa trajetória de pesquisa, 

ainda há o que investigar e descobrir. Na segunda parte apresentei uma descrição resumida da 

morfologia kuikuro, já longamente estudada por Franchetto (1994, 1999, 2006, entre outros 

textos) e Santos (2007). A terceira parte foi uma brevíssima síntese da sintaxe, ressaltando as 

principais características de suas estruturas básicas, como a ergatividade e a natureza e 

posição dos argumentos interno e externo. 

Com os próximos capítulos entraremos no tema da dissertação, modalidade epistêmica 

e evidencialidade nas narrativas históricas kuikuro. Sobre este tópico, há, até hoje, apenas um 

artigo (Franchetto, 2007). 
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CAPÍTULO 2 

 

Os Marcadores Epistêmicos e os Evidenciais 

 

2.1 Definição de Marcação epistêmica e evidencialidade 

 

Os marcadores epistêmicos e a evidencialidade em línguas ameríndias tem merecido 

crescente interesse no meio linguístico. Para deixarmos clara a direção que tomaremos em 

nossa análise, é importante apresentar as principais propostas que retiramos da literatura 

recente e que nos guiarão em toda essa dissertação. A seguir, serão explanadas as ideias de 

Aikhenvald (2003), De Haan (1999), Faller (2006), Franchetto (2007) e Basso (1995, 2008). 

Ao falarmos de evidenciais e evidências podemos confundir esses termos, isto é, 

pensá-los como sendo dois rótulos para um mesmo fenômeno. Aikhenvald (2003) discute a 

diferença entre evidência e evidencialidade, afirmando que são categorias distintas 

linguisticamente. A autora comenta que em línguas diferentes os evidenciais podem pertencer 

a categorias diferentes, podem ser: afixos, clíticos, ou se fundir a outras categorias lexicais. 

Sinaliza ainda que línguas de diferentes comportamentos sintáticos podem apresentar 

evidenciais em sua estrutura: línguas fusionais, aglutinantes (como o Kuikuro), isolantes, 

sintéticas ou polissintéticas.  

 Afirma ainda que (Aikhenvald, 2003): 

Now, the linguistic notion of evidentiality—as discussed by Boas (1938) and 

exemplified in 1.1–5 above—differs drastically from the conventional usage by a 

non-linguist. Linguistic evidentiality has nothing to do with providing proof in court 

or in argument, or indicating what is true and what is not, or indicating one’s belief. 

All evidentiality does is supply the information source.The ways in which 

information is acquired—by seeing, hearing, or in any other way—is its core 

meaning. In Hardman’s words (1986: 121), marking data source and concomitant 

categories is ‘not a function of truth or falsity’. The truth value of an utterance is not 
affected by an evidential (cf. Donabédian 2001: 432). And, in fact, an evidential can 

have a truth value of its own. It can be negated and questioned, without negating or 

questioning the predicate itself (see §3.7).An evidential can even acquire its own 

time reference, distinct from that of the clause (see §3.8). Unlike most other 
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grammatical categories, information source can be marked more than once in a 

clause, reflecting the same observer, or different observers, perceiving the 

information through different albeit compatible avenues (see §3.5). 

 

Aikhenvald (2003), no trecho acima, define ‘evidenciais’ como qualificação da fonte 

da informação por parte do falante e deixa claro que o uso da noção de evidencialidade é 

distinto da usada muitas vezes por não-linguístas, que, geralmente, consideram 

evidencialidade o que é verdadeiro ou o que é falso, a partir de crenças ou fornecendo provas 

em tribunais e contextos semelhantes. A autora afirma ainda que, diferentemente de outras 

categorias gramaticais, a evidencialidade pode ser marcada mais de uma vez numa mesma 

oração.  

Em seguida, Aikhenvald (2003:26) chama atenção para os evidenciais de primeira mão 

e de segunda mão e corrobora a importância dos sentidos: visão, audição e olfato, para o uso 

desses marcadores de qualificação da fonte da informação pelo falante. A autora afirma: “To 

use the firsthand suffix, the speaker must have perceived the action or state described by the 

verb with one of the senses” e usa exemplos, reproduzidos em (48) e (49), do Cherokee 

(Iroquoian: Pulte 1985): 

(48)  wesa u-tlis-Aʔi 

cat it-run-FIRSTH.PAST 

‘A cat ran’ (I saw it running) 

Um gato correu (eu o vi correndo) 

 

(49)  un-atiyohl-Aʔi 

they-argue-FIRSTH.PAST 

‘They argued’ (I heard them arguing) 

Eles discutiram (Eu os ouvi discutindo) 
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De Haan (1999) sugere que os evidenciais são historicamente derivados de modais 

epistêmicos. Os evidenciais qualificam a natureza da informação transmitida, enquanto os 

Modais Epistêmicos avaliam o compromisso ou envolvimento pessoal do falante com o seu 

dito. 

De Haan (1999) e Faller (2006) têm posições semelhantes em relação aos evidenciais 

e identificam três abordagens teóricas: 

(i) a primeira considera modalidade epistêmica e evidencialidade como categorias não 

relacionadas; 

(ii) para a segunda, a evidencialidade poderia ser vista como um sub-categoria da modalidade 

epistêmica; 

(iii) modalidade epistêmica e evidencialidade seriam duas categorias distintas, mas 

sobrepostas em algumas línguas. 

De Haan e Faller assumem a terceira posição. 

Para Faller (2006), os Evidenciais limitam-se a marcas linguísticas de evidências 

diretas (informação de primeira mão) ou indiretas (informação de segunda mão) que 

sustentam a afirmação do falante. Tanto para De Haan quanto para Faller, os Modais 

Epistêmicos são analisados como marcadores semânticos de comprovação da veracidade, dos 

degraus de certeza e/ou de necessidade/possibilidade assumidos pelo locutor diante dos fatos 

relatados. 

Palmer (1986: 51) afirma ainda que o termo ‘epistêmico’ não deve ser aplicado apenas 

ao sistema modal que envolve as noções de possibilidade e necessidade: 

...that the term ‘epistemic’ should apply not simply to modal systems that basically 

involve the notions of possibility and necessity, but to any modal system that 

indicates the degree of commitment by the speaker to what he says. In particular, it 
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should include evidential such as ‘hearsay’ or ‘report’ (the Quotative) or the 

evidence of the senses. 
 

 Segundo o autor, existem quatro caminhos para indicar o julgamento do falante em 

relação aos fatos: especulação sobre o fato, dedução, contando algo que já foi anteriormente 

contado e evidência sensorial em relação aos fatos (visual, auditiva, olfativa e táctil). Para 

Palmer (1986), existem dois subsistemas de modalidade epistêmica distintos, um chamado de 

julgamento que envolve a especulação e dedução em relação ao fato narrado e outro 

subsistema chamado de evidenciais em que há frases do tipo quotativo (‘ouvir dizer’, 

‘boatos’). 

 Ao concluir sua análise sobre modalidade epistêmica, Palmer (1986: 53) afirma que: 

“Some languages have grammatical systems of  one type of epistemic modality only: English 

has only judgements, while Tuyuca, it appears, has only evidentials. Other languages… 

combine the two in a single grammatical system.” 

 Assim também pensamos com relação ao Kuikuro. Não discordamos que muitas 

línguas apresentam a modalidade epistêmica e a categoria dos evidenciais como fenômenos 

distintos. Porém, como De Haan, Faller e Palmer afirmam, concordamos que em algumas 

línguas essas duas categorias se sobrepõem, como é o caso da LKAX, e de suas variedades. 

Peterson, Déchaine, and Sauerland (2010), na introdução do trabalho intitulado 

‘Evidence from Evidentials’, levantam uma série de questionamentos que devem passar pela 

cabeça de qualquer pesquisador que se embrenhe na análise de Marcadores Epistêmicos. 

Questionamentos acerca da forma, da morfossintaxe desses termos:   

(i) “How is evidentiality encoded? Are there any morphosyntactic regularities in the 

expression of evidentiality, either within a language or across languages?” 
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‘Como a evidencialidade é codificada? Há algumas regularidades morfossintáticas na 

expressão de evidencialidade, seja dentro de uma lingua ou através das línguas?’ 

Acerca da semântica e da pragmática: 

(ii) “What does evidentiality express? Does evidentiality reduce to a special kind of epistemic 

modality? Or is evidentiality a primitive in the grammar? 

‘O que a evidencialidade expressa? A evidencialidade se reduz a um tipo especial de 

modalidade epistêmica? Ou a evidencialidade é um primitivo na gramática?’ 

(iii) “How are evidentials used? What felicity conditions constrain their context-of-use?” 

 ‘Como os evidenciais são usados? Que condições de felicidade restringem seus contextos de 

uso?’  

Todas as leituras feitas sobre os temas da evidencialidade e da modalidade epistêmica 

levantam várias questões que precisam de respostas: 

Como os evidenciais aparecem formalmente nas frases? 

(i) São dêiticos, afixos, morfemas livres? 

(ii) Como categorizá-los? 

(iii) Como interpretá-los? 

Tentaremos, após a análise dos exemplos no próximo capítulo, responder a essas 

perguntas e outras que poderão surgir ao longo da análise, levando em conta como citado 

acima que modalidade epistêmica e evidencialidade podem ser categorias sobrepostas em 

algumas línguas (De Haan, 1999 e Faller, 2006), como acontece em Kuikuro. 
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Estudos sobre Evidencialidade e Modalidade Epistêmica em línguas ameríndias 

 Apresentaremos nesta seção alguns estudos sobre línguas ameríndias, que como 

línguas de tradição oral primária, são especialmente interessantes para o tratamento das 

modalidades epistêmicas e dos evidenciais. As línguas do mundo quase sempre são estudadas 

a partir de materiais escritos, como gramáticas e produções textuais. 

 Vale a pena citar as pesquisas sobre Shanenawa, Karo, Wanano pertencentes às 

famílias Pano, Ramarama (Tupi) e Tukano Oriental, respectivamente. 

Estudo relevante é o realizado por Lidia Lima da Silva (2008) sobre a língua Karo, a 

partir de estudos de Gabas Júnior (2002). Segundo a autora, existem, em Karo, marcadores de 

evidencialidade que associam e sobrepõem as categorias de modalidade e evidencialidade, 

mas também, há apenas marcadores de modalidade epistêmica que estão arrolados ao tipo de 

julgamento que o falante faz dos fatos relatados. 

Silva (2008: 9) afirma: “as partículas de evidenciais desempenham, então, duas 

funções: (i) especificam o modo pelo qual o falante teve acesso à informação e (ii) qualificam 

o grau de confiabilidade”. 

A autora separa os marcadores epistêmicos dos evidenciais e trata de: 

(i) marcadores relacionados à fonte de informação (evidenciais); 

(ii) marcadores de modalidade epistêmica; 

(iii) marcadores onde a evidencialidade e a modalidade epistêmica se sobrepõem. 

 

(50) ayaɁwan topə nãnin (Gabas Júnior, 2002) 

aɁ=yaɁwa-t topə nãnin 

3SG=go-IND EVID EVID 

‘Ele foi (visto indo) embora mesmo.’ 
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(51) pén at nakõm tap amawigat nãnin aket (Gabas Júnior, 2002) 

pén at nakõm tap aɁ=ma-wiga-t nãnin aket 

branco POSS menino ASSOC 3SG=CAUS-dirty-IND EVID EVID 

‘Os meninos do branco sempre a sujam (a casa).’ 

 

O exemplo (50), segundo a autora, apresenta dois evidenciais de categorias diferentes, 

top e nãnin, o primeiro um evidencial sensorial do tipo visual e o segundo um marcador 

epistêmico que destaca a relação entre o falante e o seu interlocutor transmitindo um alto grau 

de confiança sobre a veracidade do fato relatado. 

  O exemplo (51) apresenta o marcador epistêmico nãnim e a partícula aket que, sempre 

segundo a autora, sobrepõe modalidade e evidencialidade, já que através de aket o falante 

opera uma inferência, isto é, através de mecanismos indutivos, o falante chega a uma 

conclusão, a partir de premissas por ele conhecidas. 

Em outra pesquisa, Gláucia Vieira Cândido e Lincoln Almir Amarante Ribeiro (2009) 

relatam como os falantes da língua Shanenawa, família Pano, utilizam as marcas de 

evidencialidade, principalmente, para indicar fonte, confiabilidade, atitudes em relação às 

informações transmitidas ou outros conhecimentos que o locutor e que o próprio interlocutor 

possuem sobre um assunto. Os autores afirmam (2009: 3): 

 

No âmbito da classificação tipológica, a importância da evidencialidade está no fato 

de ela ser uma categoria que está intimamente relacionada com outras categorias 

gramaticais como tempo, aspecto e modo, e, ainda, no fato de ela poder ser expressa 

tanto por meios lexicais como gramaticais. 

 

Cândido e Ribeiro (2009) distinguem três categorias de evidenciais: 

(i) evidências relatadas; 

(ii) evidências sensoriais; 

(iii) evidências supostas. 
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Cada uma delas apresenta especificidades. A categoria de evidenciais para fatos 

relatados pode ser do tipo ‘ouvi dizer’ ou do tipo ‘voz de autoridade’, que os autores chamam 

de “argumento de autoridade”. 

A categoria 'evidência sensorial' envolve os sentidos da visão, ouvido, olfato, tato, 

paladar e é através de experiências sensoriais básicas que o locutor fundamenta o seu 

enunciado. Da terceira categoria faz parte a evidência suposta, quando o locutor quer deixar 

claro que não tem certeza do que está afirmando, retirando de si a responsabilidade da 

afirmação.   

Vejamos alguns exemplos da língua Shanenawa8: 

(52)  yuma   -ni kamã-φ rete-a-kiã 

onça-ERG cachorro-ABS matar-PAS-EV 

‘(Dizem que) a onça matou o cachorro.’ 

 

(53)  ene-φ pake-nĩ 

água-ABS cair-EV2 

‘Está chovendo.’ 

 

(54)  aw   h  ixk  xui-nĩ 

mulheres(ERG) peixe-ABS assar-EV 

‘As mulheres estão assando peixe.’ 

 

 

                                                             
8
Os exemplos foram retirados do trabalho intitulado Evidencialidade na Língua Shanenawa, publicado na revista 

Estudos Linguísticos em 2009, por Gláucia Vieira Cândido e Lincoln Almir Amarante Ribeiro. 
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(55) aw   h  ixk -φ xui-maĩ 

mulheres(ERG) peixe-ABS assar-EV 

‘(Suponho que) as mulheres estejam assando peixe’. 

 

O exemplo (52) apresenta o evidencial –kiã que é usado em Shanenawa em frases da 

categoria ‘evidência relatada’ do tipo “ouvi dizer”. Os exemplos (53) e (54) apresentam o 

evidencial -n  que faz parte da categoria dos evidenciais sensoriais, em que o falante relata 

algo percebido por ele através da visão, audição, tato ou olfato (para qualquer evidência 

sensorial, o evidencial é o mesmo. segundo os autores). 

Já no exemplo (55), ao usar o evidencial –ma , o locutor está fazendo uma suposição, 

por isso, não dá certeza sobre o fato; esse evidencial faz parte da categoria dos evidenciais de 

suposição. 

 O estudo realizado por Kristine Stenzel sobre Wanano, uma língua da família Tukano 

Oriental, mostra como os marcadores evidenciais constituem um sistema complexo e ligado 

diretamente ao verbo. Stenzel (2006: 5) afirma: 

É importante ressaltar que a função dos evidenciais e dos outros marcadores de 

modalidade oracional não é de dar informação sobre a natureza interna do evento 

expresso pelo verbo. A informação relativa ao evento em si é codificada por 

categorias da morfologia verbal (...) A morfologia final do verbo, por outro lado, 

codifica a relação do falante com o evento ou situação através de atos de fala – ele 

afirma ou questiona algo relacionado ao evento, ou ele orienta uma fala relacionada 

ao evento para um interlocutor. 
 

 Stenzel ressalta que, portanto, a função dos evidenciais em Wanano não se relaciona 

com a ideia interna expressa pelo verbo, na verdade, a função é “de indicar a informação 

acerca da relação cognitiva entre o falante e o evento, a perspectiva do falante”. 

 A autora divide os evidenciais em cinco categorias - relatada, visual, não-visual, 

inferência e suposição – e lembra que, diferentemente de análises anteriores que só 

apresentavam quatro categorias, sua pesquisa a levou a introduzir a categoria não-visual. Sua 
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análise diferencia-se de outras por não se embasar no ‘tempo’ e sim em ‘aspecto’ e 

‘referência’ (Stenzel, 2006: 13). A seguir veremos exemplos de cada uma das categorias: 

 

(56)  a. ti - ro wʉ’ʉ - pʉ wa’a- yu’ka (Stenzel, 2006: 13, ex. 3) 

 ANAF-SG casa-LOC ir - REP.ESP 

 (Alguém me contou que) ‘Ele foi para casa’ 

 b. ti - ro wʉ’ʉ - pʉ– wa’a- yu’ti 

 ANAF-SG casa - LOC ir - REP.DIFF 

 (Dizem que) ‘Ele foi para casa’ 

  

O exemplo (56) é da categoria ‘relatada’, em que a informação partiu de outra pessoa 

distinta do falante. Em (56a) temos a marca yu’ka com que o falante deixa claro que conhece 

e se lembra de quem a informação partiu, já com a marca yu’ti, em (56b), o locutor não 

identifica a fonte da informação, ou seja, não há mais possibilidade de individuar a origem da 

informação.  

 

(57) a.~bʉ’ʉ  chʉ- dua - re ~da - ta – i  (Stenzel, 2006: 14, ex. 4) 

 2SG comer-DESID-OBJ carregar-vir-VIS:PERF.1 

 ‘Trouxemos o que você queria comer’ 

 b. ~o - pʉ hi - ra yʉ  ~pho’da 

 DEIC: PROX-LOC COP-VIS:IMPERF.2/3 1SG.POSS filhos 

 ‘(Ele, o cachorro) está aqui, meus filhos’ 

  

A categoria ‘visual’ em Wanano apresenta evidenciais que se diferenciam no uso das 

pessoas discursivas e é sensível à distinção dos aspectos verbais (perfectivo e imperfectivo), 
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como se vê no exemplo (57a) com a 1ª pessoa e perfectivo, e no (57b) com a 3ª pessoa e 

imperfectivo. (STENZEL, 2006: 14). 

 A seguir (58) é um exemplo da categoria ‘não-visual’, levando em consideração outros 

sentidos que não a visão: 

(58)  bora-~sʉ - ka wa’a - ro koa – ta – a  (Stenzel, 2006: 18, ex. 10b) 

 cair - COMPL-ENF ir - NOM NÃO.VIS-vir-SUP:PERF 

 ‘(Ele) caiu’. (ouvi a sua caída) 

 

 No exemplo (59), a conclusão é instantânea, uma inferência feita pelo locutor. A 

melhor maneira de entender a categoria chamada de ‘inferência’ é lendo a descrição do 

contexto feita por Stenzel (2006: 14): “um grupo de homens chega numa maloca distante com 

plano de raptar mulheres para desposar. Mas, ao entrar na maloca, encontram somente redes 

desocupadas”. Esse evidencial não se baseia na informação em si e sim na observação dos 

resultados provocados pela ocorrência do fato. 

 

(59) yoa – ta - pʉ wiha - tu’sʉ - ri hi – ra  (Stenzel, 2006: 20, ex. 12) 

           ser.longe-REF-LOC MOV.p/fora-COMPL.REC- NOM.INFER COP-VIS:IMPERF.2/3 

 ‘Já fugiram’  

 Por último, analisaremos nos exemplos (60) e (61) a categoria chamada de 

‘suposição’. Stenzel (2006) deixa claro que essa categoria é rara nas línguas e apresenta 

características peculiares mas produtiva em Wanano.  

(60)  yʉ’ʉ  bʉhawiti - a - wa’a – ka (Stenzel, 2006: 22, ex. 16a) 

 1SG estar.triste-AFF – ficar - SUP:IMPERF 

 ‘(Isto) me deixa triste’ 
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(61) yʉ’ʉ-re a’ri - ro chʉ -dua - ro ~di – ka (Stenzel, 2006: 22, ex. 17)  

 1SG - OBJ DEM:PROX-SG comer-DESID-NOM PROG-SUP:IMPERF 

 ‘Esse (o Curupira) está querendo me comer’ 

 

 Vemos através dos exemplos (60) e (61) que as inferências feitas pelos falantes nas 

duas situações não levaram em consideração evidências visuais ou sensoriais, foram pensadas 

através do conhecimento interno e baseadas em experiências vividas. Stenzel (2006: 22) deixa 

claro que “O falante não precisa de evidência externa para tais afirmações - o seu 

conhecimento das pessoas envolvidas, as suas experiências anteriores em situações 

semelhantes ou do mundo em geral constituem base suficiente.” 

 Para concluirmos essa síntese do rico trabalho de Stenzel sobre evidencialidade em 

Wanano, é importante ressaltar o que a autora (2006: 2) afirma em relação à tipologia dos 

evidenciais: 

a evidencialidade é uma categoria relativamente rara e que tende a ocorrer como 

traço areal em algumas poucas regiões geográficas. A Amazônia é uma região de 

grande concentração de línguas com sistemas de evidencialidade, que são 

encontrados em línguas das famílias Arawá, Arawak, Carib, Chibcha, Nambiquara, 

Pano, Quechua, Tukano, Tupí-Guaraní, Vaupés-Japurá (Makú), Witoto, Yanomami e 

Záparo (...). Dessas, as línguas da família Tukano, e especialmente as do ramo 

oriental, exibem sistemas de marcação de evidencialidade dos mais complexos do 

mundo. 

 

 

Para o Kalapalo, outra variedade da Língua Karib Alto-Xinguana, Ellen Basso (2008), 

em seu texto Epistemic deixis in Kalapalo, dialoga com as ideias de Aikhenvald e De Haan, 

afirmando que nem todas as categorias identificadas por Aikhenvald (visual, non-visual 

sensorial, inferência, assumpção; ouvir-dizer, quotativo (2004: 63-4)) fazem sentido para 

todas as línguas do mundo. Basso (2008) afirma que as línguas do mundo são diversificadas e 

assim também o comportamento dos evidenciais: 
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This Carib deictic dimension does not accord with, and actually foregrounds other 

features than, those associated with evidentiality in world languages, as listed by 

Aikhenvald, namely: Visual, non-visual sensory, inference, assumption; hearsay, 

quotative (2004: 63-4). Nonetheless, as De Haan argues, the evidential features 

themselves can be closely correlated with one or another deictic process. And yet, 

these correlations do not yield the same kind of satisfactory understanding as with 

epistemic systems. 

 

 

 

 A comparação entre Kuikuro e Kalapalo e seus respectivos marcadores epistêmicos 

será realizada no final do capítulo 4 dessa dissertação. 

 

2.2 Conclusão  

 

 Após termos resumido algumas das propostas atuais sobre a natureza da  

evidencialidade e os resultados de alguns estudos de línguas ameríndias, percebemos que nos 

estudos em Karo a autora identifica as partículas como ora do tipo ‘evidenciais’, ora do tipo 

‘marcadores epistêmicos; e ainda, afirma que alguns sobrepõem as duas categorias; já em 

Shanenawa, os autores falam apenas em ‘evidenciais’, assim como, em Wanano.  

 Nossa perspectiva, nesta dissertação, é aquela em que se compreende evidencialidade 

e marcadores epistêmicos como elementos que contribuem para a interpretação do sentido do 

enunciado em termos da atitude do falante/narrador com relação ao seu dito, do seu valor de 

verdade, culturalmente inscrito, considerando também o contexto e a interação entre o falante 

e seus ouvintes (Franchetto, 2007). 

 Por isso, assim como De Haan (1999) e Faller (2006), consideramos que na LKAX, e 

em Kuikuro, modalidade epistêmica e evidencialidade se sobrepõem, envolvendo ainda 

valores temporais de passado. Falaremos, então, daqui em diante, de marcadores epistêmicos. 

Ao examinarmos as narrativas kuikuro, partimos da observação das marcas 

epistêmicas usadas pelo narrador, o sujeito-enunciador, ou pelos narradores/falantes cujo 
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discurso é citado na narrativa, para valorar as informações transmitidas ao seu ouvinte-

interlocutor em termos de sua ‘veracidade’, a partir da qualificação de autoridade de sua 

própria voz, das fontes, e dos canais e procedimentos de transmissão. 

A partir dos exemplos retirados de narrativas históricas, apresentaremos uma análise 

morfossintática dos marcadores epistêmicos e tentaremos responder a uma série de questões 

acerca do comportamento de alguns deles. 
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CAPÍTULO 3 

NARRATIVAS 

3.1 Corpus 

 

As narrativas analisadas nesta dissertação foram gravadas e anotadas (transcrição e 

tradução) em diferentes períodos ao longo de mais de trinta anos no âmbito das pesquisas de 

minha orientadora, Professora Doutora Bruna Franchetto, sobre a língua, tradições orais e 

artes verbais do povo Kuikuro. Essas narrativas fazem parte, hoje, de um acervo que contém 

mais de duzentas sessões (eventos de fala), vários cadernos de campo com dados elicitados 

para análises fonológicas e morfossintáticas, notas gramaticais e observações de natureza 

etnográfica. Grande parte das narrativas ‘históricas’ e ‘míticas’ kuikuro são sessões do acervo 

digital que se encontra depositado no Programa DoBeS (Documentação de Linguas 

Ameaçadas), iniciativa do Instituto Max Planck de Psicolinguística (Nijmegen) e da Fundação 

Volkswagen (Alemanha), bem como no Museu do Índio (FUNAI-RJ) no âmbito do 

PRODOCLIN (Projeto de Documentação de Línguas Indígenas) e na AIKAX (Associação 

Indígena Kuikuro do Alto Xingu). Sintetizamos, a seguir, a cronologia dos registros das 

narrativas kuikuro: 

- 1977-2000: sucessivos períodos de pesquisa de campo realizados por Bruna Franchetto no 

Alto Xingu, especificamente entre os Kuikuro das aldeias de Ahangitahagü
9
 e Ipatse

10
; cerca 

de metade das narrativas coletadas nesse período foram transcritas e traduzidas até o ano de 

2000. 

                                                             
9
 Ahangitahagü é o nome da última aldeia kuikuro ocupada antes da atual. 

10
A aldeia de Ipatse, como já citamos anteriormente, é a principal aldeia kuikuro e foi aberta próxima a 

localidade de Ahangitahagü.   
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- 2001-2005: pesquisas de campo com gravação de novas narrativas bem como de outras 

versões de narrativas já existentes e trabalho de transcrição e anotação básica, no âmbito do 

Projeto DoBeS (Linguistic, Historical and Ethnological Documentation of the Upper Xingu 

Carib Language or Kuikuro (Brazil)/ Documentação Linguística, Histórica e Etnológica da 

Língua Karib do Alto Xingu ou Kuikuro (Brasil)). 

- 2006-2013: continuação e conclusão do trabalho de transcrição e tradução das narrativas 

documentadas. 

 É importante dizer que a colaboração dos consultores e tradutores kuikuro foi 

fundamental para a realização da tarefa. Alguns deles foram formados em cursos de 

magistério superior indígena, mas todos se tornaram experientes e sofisticados transcritores e 

tradutores ao longo dos projetos de pesquisa coordenados por Franchetto. Mencionamos aqui, 

sobretudo, Jamalui Kuikuro, Mutuá Kuikuro (mestre em antropologia pelo Programa de Pós 

Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional-UFRJ, 2010), Ashawa Kuikuro, Asusu 

Kuikuro, Takumã Kuikuro. 

 Transcrições e traduções foram revistas e corrigidas por Franchetto e por Mara Santos, 

assistente de pesquisa nos projetos de Franchetto. 

Para este trabalho foram escolhidas 29 narrativas que podemos definir, ‘históricas’, 

distinguindo-as das ‘míticas’. Esta distinção parece óbvia para nós (ocidentais), mas não pode 

ser generalizada para outros povos e culturas, onde a fronteira entre ‘mítico’ e ‘histórico’ pode 

ser muito sutil ou até inexistente. 

As narrativas ‘históricas’ kuikuro contêm relatos sobre o contato com outros povos, 

indígenas e não-indígenas, o surgimento dos Kuikuro como grupo local distinto no contexto 

de sub-sistema karib no interior do sistema alto-xinguano abrangente, fatos e acontecimentos 

relatados e transmitidos através de gerações, e que marcaram de alguma maneira a memória 
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coletiva. Incluímos nesse subgênero (‘histórico’) narrativas autobiográficas de personagens 

relevantes da história mais recente e da sociedade kuikuro, como pajés e especialistas rituais.   

Por outro lado, as narrativas ‘míticas’, chamadas pelos Kuikuro de akinha ekugu, 

´narrativas verdadeiras’, falam das origens do cosmos, de entes, de bens culturais, de rituais e 

músicas. Essas origens se situam num “antigamente” que está além do tempo. Nesta 

dissertação procuramos as marcas que supostamente deveriam distinguir esses dois tipos de 

narrativa, como marcas de dois tipos de ‘memória’. 

Vejamos o que diz Basso (1993: 313)
11

:  

...a história de um povo deve ser compreendida em termos de suas maneiras 

peculiares de se lembrar e de compreender eventos, bem como em termos da 

maneira pela qual essa compreensão e essa memória são comunicadas dentro de uma 

narrativa oral. Portanto, se quisermos compreender como um povo dá significado a 

(na verdade, constrói uma consciência de) um processo histórico, devemos aprender 

por que certos eventos se tornam memoráveis, como eles recebem significado 

explicativo e como são integrados na cosmologia e nos modelos sociais mais 

antigos, aceitos há muito tempo. 

 

Os Kuikuro reconhecem a distinção entre esses dois gêneros de narrativas, que 

rotulamos grosseiramente aqui de “históricas” e “míticas”, apesar de usar um mesmo termo, 

akinhá, para toda e qualquer narrativa. Esse reconhecimento passa, essencialmente, pelo uso 

de diferentes marcadores epistémicos. 

O estudo das narrativas do subcorpus das narrativas ‘históricas’ se baseou na 

transcrição e tradução de ‘sessões’, cuja gravação em áudio ou em vídeo foi digitalizada e 

submetida à anotação (básica) usando o software ELAN (desenvolvido pelo Instituto Max 

Planck de Psicolingüística, Nimega). Algumas sessões foram transcritas inicialmente usando o 

software Transcriber e depois exportadas para o ELAN de modo a completar a anotação 

(tradução e notas). Outras sessões foram inicialmente transcritas e traduzidas manualmente, 

                                                             
11

Retirado do capítulo 09: A história na mitologia: Uma experiência dos avoengos calapalos com europeus, do 

livro: Karl Von den Steinen: um século de antropologia no Xingu. Texto traduzido por Vera Penteado Coelho. 
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em cadernos, por Franchetto e por consultores indígenas; transcrição e tradução foram em 

seguida digitadas e transpostas para arquivos ELAN. O Anexo 2 contém exemplos de 

transcrições/traduções em ELAN. O Anexo 1 apresenta páginas de cadernos com transcrições 

e traduções.  

Seguindo o protocolo adotado hoje por projetos de documentação, como é o caso do 

projeto Kuikuro, as sessões recebem um rótulo de acordo com o conteúdo textual. As 

narrativas selecionadas para a nossa análise foram: Amagü otomo, Fawcett, Fem_eginhoto1, 

Ihumbe, Inha Otomo, Kagaiha1, Kagaiha2, Kajapo_ak, Kalusi, Kukopogipügü, Nahu 1, 

Nahu2, Nahum_imbipügü, Nduhe_kwegü, Ngokugu, Old_villages1, Old_villages2, 

Old_villages3, Rituals5, Saganaha, Shaman3, Shaman4, Tahununu, Takwara_or1, Tamakahi1, 

Tamakahi2, Tolo_or, Tugumai_ak1, Uagihütü_ak. 

Esta ordem respeita a ordem alfabética, mas as narrativas serão organizadas em 

subgrupos: autobiografias, relatos de acontecimentos situados em um passado distante e 

origem em registro não mítico de cantos e festas. 

Na seção 3.3, cada uma das narrativas será resumida a fim de permitir um melhor 

entendimento sobre a presença dos Marcadores Epistêmicos, já que estes estão diretamente 

ligados aos fatos narrados, ao narrador e à história propriamente dita. Antes disso, todavia, na 

seção seguinte, é preciso sintetizar a estrutura formal de uma akinhá, cujo domínio faz parte 

da competência do narrador. 
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3.2 Estrutura da narrativa (akinhá) 

  

 Toda narrativa Kuikuro, aqui transformada em texto escrito, apresenta uma unidade de 

discurso, um valor de sentido inscrito na organização social e espacial de um grupo. Leva em 

consideração o jogo ou dinâmica que há entre quem fala e seu(s) interlocutor(es). 

O discurso em si, tem por trás, pelo simples fato de contar algo, uma intencionalidade. 

Para os Kuikuro, como povo de tradição oral, o ato de contar algo é muito importante e de 

grande riqueza identitária e cultural. 

Cada narrativa vem recheada, impregnada dos sentidos acumulados pelos papéis 

sociais das pessoas do discurso; envolve a intenção e valoração do narrador em relação ao fato 

contado, leva em conta o conhecimento de mundo e do contexto que envolve os episódios, as 

circunstâncias sociais e históricas em que se dá o ato discursivo e em que o fato aconteceu. 

Tudo isso faz parte da arte de narrar que não caracteriza todos os indivíduos. Há narradores 

reconhecidos e destacados como akinha oto (mestre da narrativa), que dominam essa arte e 

que são capazes de desenvolver sua execução de modo a encantar a audiência. 

Como já dissemos, toda e qualquer narrativa é para os Kuikuro akinhá, gênero 

reconhecido e reconhecível. 

A narrativa estrutura-se em unidades reproduzidas no texto escrito em linhas ou 

enunciados, parágrafos e cenas (Franchetto, 1986; Basso 1995; Franchetto 2003). O termo 

aiha (‘pronto, acabado’) marca o fim de uma cena, após a qual inicia uma nova. 

A marca de início de uma narrativa, em geral, é o verbo 'escutar/ouvir/entender' em 

modo imperativo, (i)tsakeha (‘ouça!’), um convite para atrair a atenção do ouvinte e como 

podemos ver na abertura da sessão Kagaiha1: 
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(62)  (i)tsakeha                (i)tsakeha 

i-ta-ke-ha                i-ta-ke-ha 

3-ouvir-IMP-CP  

 'ouça! ouça!' 

 ene-tüha  kagaiha engiholo-gu   e-nhügü  ege-i-ha 

LOC-ME  Branco antepassado-REL  vir-PNCT  DDIST-COP-CP 

  'faz muito tempo os antepassados dos Brancos vieram para cá' 

 

(I)tsakeha (‘ouça!’) pode ocorrer também ao longo da narrativa como marcador de 

início de cena e é, certamente, um gatilho para capturar a atenção do ouvinte para novos 

acontecimentos que serão inseridos na narrativa em seguida. Em Kalusi, por exemplo, o 

interlocutor é o próprio pesquisador, que estava gravando: 

(63)  angi itsatagü eheke 

 angi i-ta-tagü  e-heke 

QU 3-ouvir-CONT  2-ERG 

'você está ouvindo/entendendo?' 

 

(64) tsakeha ülepe kogetsi apakilüko tuhugu leha tihigatinhükope apakilü leha 

i-ta-ke-ha   üle-pe kogetsi   apaki-lü-ko   tuhugu leha  

3-ouvir-IMP-CP  AN-ex amanhã  aparecer-PNCT-PL  juntos CMPL  

t-ihi-ga-tinhü-ko-pe    apaki-lü   leha 

AN-fugir-CONT-AINR-PL-ex  aparecer-PNCT  CMPL 

'ouça! depois disso, no dia seguinte, apareceram todos juntos, apareceram os que 

tinham fugido' 
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A marca de encerramento da narrativa como um todo é upügüha igei ou ületsügütseha 

egei, como podemos ver nos trechos abaixo: 

Em Kagaiha1: 

(65)  upügü-ha ige-i 

 último-CP  DPROX-COP 

‘isso era o último’ 

Em Kajapo: 

(66) upügü hüle  ege-i 

último    mas     DDIST-COP   

upügüha  ekugu   hüle egei 

último     mesmo       mas DDIST-COP 

‘e isso era o último, e isso era o último mesmo.’ 

 

Em Fawcett: 

(67) üle-tsügü-tse-ha  ege-i 

AN-ME-DIM-CP  DDIST-COP 

‘este era o final do que eu humildemente ouvi contar’ 

Observa-se, no terceiro enunciado de encerramento, a presença do marcador 

epistêmico tsügü, que será discutido em seguida. 

Franchetto (2003: 7) afirma que cada linha da narrativa isoladamente não apresenta 

sentido completo, essas linhas marcadas pela pausa do falante organizam-se e formam 

parágrafos que se organizam em torno de um tema central e assim são parte de uma cena. 
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L’akinhá ekugu est un texte oral structuré à son interieur en trois types d’unités, pas 
nommées par les Kuikuro, mais raiconnaissable grâce à des marques explicites: 

ligne, paragraphes, scènes. Le mot aiha, "c'est fini, accompli, achevé, prêt" indique 

la fin d’une scène, unité thématique. Chaque scène, à son tour, s'organise en 

paragraphes dont la ponctuation est formée d’expressions anaphoriques, d’adverbes 

ou d’enoncés qui marquent son limite initial, avec des signifiés temporels ou 

spatiaux: "après", "une autre fois", "en suite", "le jour après", "s'éveiller", 

"s'endormir", "aller", "retourner", "venir", etc.). Leurs fonction est de délimiter les 

phases d'un écoulement dans le temps et/ou d'un déplacement dans l'espace, une 

chronologie à travers la séquence des jours, des saisons, des mouvements, aussi que 

l’articulation entre les discours ou les dialogues cités des personnages et les action 
ou évènements qui leur suivent.  

 

 Franchetto (2003), nesse trecho, destaca que akinhá ekugu é um texto oral que em seu 

interior é dividido em três unidades: linhas, parágrafos e cenas, que não são reconhecidas 

pelos kuikuro mas que apresentam marcas explícitas. A palavra aiha ‘acabou, feito, 

terminado, pronto’ indica o fim de uma cena, a unidade temática segundo Franchetto. 

Internamente cada cena organiza-se em parágrafos e através de expressões adverbiais e 

conectivos delimitam, marcam com o tempo e o espaço as mudanças de cenas. Ou seja, 

através das cenas definimos as fases do fluxo do tempo e espaço, a relação dos fatos, os 

diálogos e a interação entre os personagens com os eventos vividos.  

 Abaixo temos o exemplo de uma cena, cada linha da narrativa resulta da consideração 

das pausas entonacionais do narrador. Cena da narrativa Inha Otomo (p.2): 

(68)  üle hatatü kogetsi hunda 

‘assim na manhã seguinte’ 

isanetügüko itajüha 

‘ o chefe deles chamou gritando’ 

 ah itaõmuke nügü iheke 

 ‘“ah! mulheres” ele disse’ 

 ã ehijãoko ihatigoho ata atsange alongitüe hõhõ ehijãoko ngaka - nügü iheke 

‘“enquanto os seus irmãos estão fora, varram a aldeia na ausência deles” ele disse’ 

 eeh hugogo apagatsigomi 
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 ‘ “eeh, varram o centro da aldeia” ’ 

 hugogo apagatsitomi 

 ‘ “varram o centro da aldeia” ’ 

itão hekeha inhakaniha - ehen - nügü iheke 

 ‘(disse) para as mulheres – “na ausência deles” – “sim” – (as mulheres) disseram’ 

 lepei leha, kogetsi leha etelüko leha, itsunina leha 

 ‘depois, de manhã eles foram para o mato caçar’ 

 itsunina leha etelüko 

 ‘eles foram para o mato caçar’ 

inhakanitü itão heke ige hugogo tapagatsi 

 ‘depois que eles foram, as mulheres varreram o centro da aldeia’ 

 hugogo apagatsilü ihekeni psu psu psu psu... aiha 

‘elas varreram o centro da aldeia psu psu psu psu .... pronto’ 

(FIM DA CENA e INÍCIO DE OUTRA) 

 lepe kuakutu ati tüendiko  

‘depois elas entraram dentro da casa dos homens’ 

 

Como dissemos anteriormente, aiha fecha uma cena e deixa claro que em seguida virá 

uma nova cena da narrativa. 

 O exemplo de uma unidade parágrafo provém da narrativa Uagihütü_ak. Organiza-se a 

partir de quatro linhas; como afirma Franchetto (2003), o parágrafo é uma unidade de sentido, 

e apresenta em seu início marcas de passagem de tempo e de movimento, como poderemos 

ver com o uso de (ü)lepe (üle-pe, anafórico discursivo-ex, 'em seguida, depois') e leha 

(advérbio com função de 'fechamento' da predicação e atribuição de finitude) e do aspecto 
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verbal perfectivo -hügü, que “denota uma ação ou evento que se completou e que produziu 

um estado definitivo ou resultativo.” (SANTOS, 2007: 101). Observe-se a múltipla ocorrência 

do advérbio wãke, um dos epistêmicos-evidenciais analisados nesta dissertação, ao mesmo 

tempo marca de passado distante e voz de autoridade: 

 

(69) (ü)lepei lehüle wãke tita leha uagihütü aküãdühügü ataiha wãke egei inke 

 ‘depois a população de Uagihütü cresceu, quando já tinha crescido’ 

 lepe tetiko oti tongopeinhe tüteko 

 ‘depois eles vieram de Oti direto’ 

 eküha apitsi heke hinke ekü heke Takunhi heke 

 ‘então meu avô Takunhi, veja (nos trouxe)’ 

 oti anetügü gitatohoi ekugu wãke itsatohokoi 

 ‘ele era um dos principais chefes de Oti’ 

 

 Em seguida veremos as linhas ou enunciados de abertura de narrativa Shaman4, onde 

novamente ocorre o advérbio wãke e o clítico epistémico tiha (testemunho visual, verdade 

incontestável): 

 

(70) hite ta wãke ueniha wãke, hite heke wãke uikijuhijü wãke 

 ‘foi o vento que me fez mal, foi ele que me sacaneaou’ 

 igia tiha teninhü ilijü tikungu igei uheke 

 ‘foi assim que comecei a fumar charuto’ 

 O fenômeno do paralelismo é muito evidente nas narrativas orais. Franchetto (2003) 

afirma que o paralelismo é fundamental para a arte verbal da narrativa. O paralelismo não é 

simples repetição, é a retomada, a construção de linhas que retomam o que já foi dito, 
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trazendo ao foco a informação já citada. Analisaremos esse fenômeno a partir de um trecho 

retirado da narrativa Rituals 5, autobiografia de um pajé, o momento onde o narrador relata o 

episódio que desencadeou a sua iniciação. Observe-se a ocorrência do clítico pós-verbal kilü, 

ME marcador de passado distante: 

(71) uinhügü éh ekületa 

‘eu fiquei mesmo’ 

uepügüpe iheke 

‘foi que ele me matou’ 

itseke heke 

‘o bicho-espírito’ 

itseke heke uepügü 

‘o bicho-espírito me matou’ 

jamugikumalu heke uepügü 

‘foi Jamurikumalu quem me matou’ 

egeteha 

‘lá naquela direção’ 

ngangate uelü iheke 

‘ele me matou lá nos Matipu’ 

titaha 

‘lá mesmo’ 

kanga uhitsahüle uheke ülegote hüle egei 

‘quando eu estava procurando peixe’ 

 atütüila uatühügü 
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 ‘eu fiquei mal’ 

 ülegote hüle egei 

‘foi neste momento’ 

 isitatühügüko uinha 

‘eles vieram para mim’ 

 isitatühügüko uinha 

‘vieram para mim’ 

 igehuna 

‘deste (ao meu) lado’ 

 ige hunde leha inhanguko kilü leha 

‘deste lado elas dançavam’ 

igehunde leha inhanguko kilü 

‘deste lado elas dançavam’ 

 igehunde 

‘aqui assim’ 

üleheke leha uelü kilü 

‘foi isto que me matou’ 

 

O uso do recurso da anáfora e, sobretudo, a repetição não igual de enunciados, gera o 

paralelismo entre as linhas, encadeando novas informações essenciais para a narração. O 

paralelismo ressalta a sequência de eventos e ações descritas por ângulos diferentes. 

 Podemos reparar o fenômeno do paralelismo em relação à informação central no 

trecho acima, o fato do personagem central ter sido 'morto' (atacado) por um itseke, ser 
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sobrenatural traduzido pelo consultor indígena com a expressão 'bicho-espírito': uepügüpe 

iheke (‘ele me matou’); em seguida repete e dá o referente itseke do agente pronominal iheke 

da linha anterior: itseke heke itseke heke uepügü (‘o bicho-espírito, o bicho-espírito me 

matou’); adiante, afirma ter sido 'morto' pelo itseke, identificado como sendo o das Hiper-

Mulheres, Jamugikumalu, na aldeia Matipu: ngangate uelü iheke (‘ele me matou lá nos 

Matipu’). No fim da cena descreve o que estava fazendo e reafirma que foi nessa situação que 

foi 'morto' pelo itseke: üle heke leha uelü kilü (‘foi isto que me matou’). 

 

3.3 Análise das narrativas 

 

A atividade de contar uma história, para os Kuikuro, é mais do que uma comunicação 

de informações. O narrador atualiza uma versão e esta não é só um relato de acontecimentos 

passados, mas é a reanimação de uma história, ou seja, as palavras anteriormente ditas voltam 

a ter vida e assim como as palavras os antepassados são rememorados e não esquecidos. 

Uma performance narrativa não é eficaz apenas no ‘dizer’, no ‘contar’, e é 

considerada eficiente quando induz algo em quem escuta (Franchetto, 2007). Provoca um 

aprendizado, uma reflexão, uma discussão entorno de um assunto polêmico, discute a 

importância de um membro do grupo para a hierarquia social, etc. 

Os elementos supracitados: as marcas de início e de encerramento, que compõe o ato 

de narrar, tudo isso faz parte da nobre atividade de contar, parte do processo da formação do 

povo indígena como grupo, como indivíduo, como ser único e plural nas sociedades de 

oralidade. As estruturas de execução das narrativas orais manifestam as formas de 
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organização de memórias, estratégias de contextualização, as repetições, as retomadas, os 

focos narrativos. Neste rico ambiente os marcadores estão presentes e serão analisados. 

Para um melhor entendimento dos contextos em que aparecem os marcadores 

epistêmicos, faremos a seguir um breve resumo de cada uma das narrativas, divididas em 

subgrupos, conforme uma classificação temática. 

 

3.3.1 Relatos de acontecimentos de um passado distante  

 

Ngokugu é uma narrativa claramente na fronteira entre ‘mito’ e ‘história’; trata das 

memórias associadas ao local chamado Ngokugu, nome de uma onça preta itseke, em cuja 

lagoa próxima os antepassados kuikuro tomavam banho quebrando os cipós e extraindo deles 

a água. Nokugu é o nome de um sítio antigo estudado por Heckenberger (2001: 48), datado do 

século XVII, através de escavações arqueológicas.  

... as aldeias mais antigas também foram grandes e permanentes, sua escala, definida 

fisicamente pelas trincheiras, não deixa nenhuma dúvida de que as sociedades que as 

construíram se constituíam de populações substanciais, que não tinham nenhuma 

intenção de abandoná-las. O tamanho máximo das aldeias da pré-história tardia (de 

40 ha a 50ha) foi estimado com base na distribuição de vestígios de cerâmica 

doméstica por sobre toda superfície de dois sítios, Nokugu e Kuhikugu (isto é, 

dentro, e não fora, das valetas mais periféricas). 

Heckenberger (2001) afirma que foi possível perceber que não havia nenhuma 

intenção de sua população em abandonar o local e que outras aldeias coexistiam 

pacificamente umas com as outras. O desaparecimento de Ngokugu se deve a conflitos 

externos. 

A narrativa Amagü_otomo (‘donos/mestres de Amagü’) é uma história curta que relata 

a chegada dos ‘brancos’ à aldeia de Amagü, parte do grande complexo de aldeias karib ao 

longo do alto rio Angahuku (Burití) e conhecido como Oti (‘campo’). O rio Angahuku, assim 
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como os rios Curisevo e Batovi, foram as portas de entrada dos kagaiha, ‘Brancos’, desde o 

século XVIII, época das expedições dos bandeirantes que incursionavam o interior brasileiro 

na procura de mão de obra indígena a ser escravizada. Diz a narrativa que os ‘Brancos’ vieram 

divididos em cinco canoas e mataram toda a população de Amagü. O único que conseguiu 

escapar foi um homem que tentou salvar também sua mulher e seus filhos. Os indígenas 

sobreviventes se organizaram e, na segunda vinda dos Brancos, estes são por aqueles 

enforcados com cipós. Diz o narrador que a partir desse momento nenhum ‘Branco’ apareceu 

mais e que não se sabe ao certo porque os povos de Angahuku desapareceram. Nós sabemos 

que a dizimação destes povos por armas de fogo, doenças e rapto começou com os 

bandeirantes e só acabou em meados do século XX. 

 No mesmo contexto, de Amagü_Otomo, Inha Otomo (‘donos/mestres de Inha’) conta o 

momento do fim de uma aldeia/grupo local. Os homens saem para caçar e as mulheres, que 

estavam varrendo o centro da aldeia, resolvem entrar no kuakutu,  a ‘casa dos homens’ (lugar 

proibido às mulheres). Uma delas passa a mão sobre o ‘rosto’ de uma máscara ritual 

pendurada no poste central do kuakutu; os dentes de piranha da boca da máscara a ferem e o 

sangue mancha o objeto ‘sagrado’. Os homens chegam da caça e ao entrarem no kuakutu 

percebem que alguma mulher esteve ali. Decidem abrir um grande buraco onde jogam as 

mulheres e onde se jogam em seguida. Só é poupado o filho do chefe que sobrevive para 

contar o que aconteceu. Não é implausível considerar essa narrativa como uma interpretação 

da extinção de um grupo local por causa de epidemias, construindo causas e uma explicação 

compreensíveis numa situação de total desconhecimento do que fosse uma epidemia (como 

sarampo e varíola) e de seus efeitos em povos sem alguma defesa imunológica. 

Em Ihumbe, Agatsipá, falecido, grande akinha oto, mestre da narrativa, nos conta 

sobre uma antiga aldeia Yawalapiti que foi invadida por Brancos, que foram roubando as 

crianças de diversas aldeias, descendentes de linhagens de chefes. Um jovem chamado 
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Ihumbe persegue os Brancos de canoa pelo rio e liberta vários adultos e crianças das mãos dos 

violentos ‘Brancos’. 

A narrativa histórica Saganaha conta a história de um rapaz que após receber uma 

surra de seu pai decide morar com os avós. Durante o dia ele resolve ir pescar no rio Culuene 

e ao chegar numa parte do rio encontra Brancos que o aprisionam; ao voltar pela beira do rio 

os avós assistem à cena e os ‘Brancos’ oferecem 'pagamento' pelo rapaz. A narrativa mostra a 

escravização de indivíduos das aldeias e sua exploração nos povoados de não indígenas. Ellen 

Basso (1993: 321) apresenta uma versão Kalapalo para a mesma história do roubo do jovem 

Saganaha. Estamos entre meados do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no 

período das incursões das bandeiras no interior do que hoje é o estado de Mato Grosso.  

 Em Kukopogipügü, narra-se a origem dos Kuikuro como grupo local autônomo a 

partir da fissão da aldeia Uagihütü, em Oti. O chefe Nütsümü sai de Oti enraivecido porque 

alguém substituiu a estaca da base da sua casa em construção, uma grave ofensa. Ele convoca 

sua família e aliados  para abandonar Oti e procurar um novo lugar para uma nova aldeia. Na 

beira de uma linda lagoa, cheia de peixes kuhi, um novo grupo local surge e será conhecido 

como Kuhikugu otomo (‘mestres/donos do córrego kuhi’); lá abriram roças e ficaram. Outros 

chefes se juntam a Nütsümü, o narrador cita o chefe Ihikutaha e afirma que outros chefes 

tornaram Kuhikugu uma grande aldeia. Estamos em meados do século XIX. 

 Uagihütü_ak é o rótulo da narrativa ‘histórica’ que conta a história do conjunto de 

aldeias de Oti, no alto rio Buriti (Angahuku), e a história dos Uagihütü, antepassados dos 

atuais Matipu, dos quais os Kuikuro se separaram no século XIX. Os Uagihütü também se  

separaram por falta de comida, sendo que alguns deles foram mais tarde trazidos para o local 

conhecido como Lahatuá pelos Brancos. Esta narrativa, como outras, tenta explicar a 
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separação entre os povos Karib do Alto Xingu, que tem em comum língua, memórias, cantos 

e rituais. 

 As narrativas Kagaiha1 e Kagaiha2 – contadas, respectivamente, pelos velhos Kujame 

(chefe kuikuro importante) e Kajapo (Matipu Uagihütü
12

) - tratam dos primeiros contatos dos 

índios alto-xinguanos, a partir do século XVIII, com os homens ‘Brancos’: os ‘Brancos’ 

matavam, raptavam os chefes, enquanto os sobreviventes fugiam de uma aldeia para outra. As 

matanças e as perseguições só acabaram com a chegada do primeiro ‘Branco pacífico’ e 

doador de ‘presentes’, o etnógrafo alemão Karl Von den Steinen, no final do século XIX. 

A narrativa Kagaiha1 cobre um longo intervalo de tempo, das incursões dos 

bandeirantes entre meados do século XVIII e meados do século XIX, época de violências que 

atingiram os povos karib do Alto Xingu em suas aldeias ao longo dos rios Culiseu, Buriti (ou 

Mirassol) e Batovi, até a chegada de Karl von den Steinen, que apareceu na região do Alto 

Xingu na década de 1880 e que foi o primeiro a documentar em registros escritos o sistema 

regional alto-xinguano (Steinen, 1886). Depois dele, todavia, começaram novas epidemias, 

mais mortes e invasões, os territórios indígenas foram explorados e reduzidos (disputa de 

fronteiras, ocupação a força do centro-oeste). Em Kagaiha1 o narrador inclui uma sua 

observação no encerramento da última cena: 

(72)  ngiholo eale wãke tütegatinhüpe kagaiha engihologui 

‘eles, os antepassados dos brancos, iam matando os nossos antepassados’ 

 ande leha, kagaiha elihekugipügü leha tiheke tah, ande leha  tsakeha 

‘hoje em dia os brancos já mudaram os seus pensamentos, ouça!’’ 

Por ser chefe, Kujame, deixa sua opinião utilizando sua voz de autoridade, o que se 

percebe no uso do ME wãke que será descrito no próximo capítulo. 

                                                             
12

Co-variante da LKAX juntamente com o Kuikuro, o povo Uagihütü também é conhecido como Matipu, a 

última aldeia Uagihütü atualmente tem apenas 18 habitantes, dentre eles a maioria jovens e apenas 2 anciãos. 
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 Em Kagaiha 2, o velho Kajapo, ao contrário de Kujame, não ressalta o fato de que os 

Brancos se tornaram 'pacíficos', mas chama atenção para o fato de que o contato trouxe muitas 

consequências indesejadas, inclusive a mudança de localidades de aldeias inteiras, a mistura 

de grupos locais, a deportação quando não o assassinato de importantes chefes. Vejamos um 

trecho de Kagaiha 2: 

(73) ülehinhe lehüle wãke igei inke titsepügü higei kindidu telüaleha 

 ‘por causa disso, veja, há muito tempo, nós ficamos misturados’ 

 emm sijigüiha ene katai 

 ‘desde o começo, nós não sabíamos ainda’ 

 emm negeleha sijigüi tisatai 

 ‘desde o começo nós estavamos atordoados’ 

 

 A narrativa Kalusi reproduz as lembranças do velho (Tü)hopese, neto do chefe 

Tagukagé que trocou seu nome com Kalusi, o explorador e etnógrafo alemão Karl von den 

Steinen.  Nela conta-se a chegada do etnógrafo alemão Karl von den Steinen, que adentrou a 

região do Alto Xingu no final do século XIX, e ficou conhecido como o primeiro não-indio 

que chegou sem matar e doador de presentes. Steinen (1940), como dissemos, foi o primeiro a 

descrever etnograficamente os povos do Alto Xingu, sua cultura material, aldeamentos, e o 

primeiro a fazer um levantamento lexical. Steinen (1940) chamava todos os povos da família 

Karib de 'Nahuquá'.  

A narrativa Fawcett, contada pelo velho Nahu (falecido em 2005) apresenta como 

tema central o desaparecimento do coronel e explorador inglês Percy Fawcett
13

 no final dos 

                                                             
13

 Nota retirada de Mehinaku, 2010, p. 158, sobre o coronel Fawcett: “Em 1906, através da Sociedade 

Geográfica Real Inglesa, o coronel Percy Harrison Fawcett foi contratado pelo governo boliviano para traçar os 

limites com o Peru, pois era intenso na ocasião o litígio de fronteira. Em 1908, por conta própria, o coronel 

decidiu traçar também os limites da Bolívia com o Brasil, única parte do mapa que ainda permanecia em branco. 
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anos 20 e a busca de Orlando Vilas-Boas por sua ossada entre os anos 50 e 60. Os índios 

Kalapalo desenterram uma ossada que afirmaram ser a de Fawcett, a viuva do coronel foi até 

a aldeia e chorou diante dos ossos levando-os embora, a notícia da descoberta do corpo de 

Fawcett correu o país e o mundo. Ellen Basso, em seu livro: The Last Cannibals: A South 

American Oral History, dedica um capítulo ao estudo da narrativa sobre Fawcett em versão 

oferecida pelos próprios Kalapalo. No capítulo 4, na seção 4.2, faremos um exercício 

comparativo das versões kuikuro e kalapalo. 

Em Old villages 1, Old villages 2 e Old villages 3 não temos propriamente narrativas, 

mas memórias reavivadas por um diálogo com o pesquisador (indígena e não indígena), 

propriamente um entrevistador. Tratam das mudanças ocorridas ao longo do tempo nas 

localizações das aldeias, das transferência de grupos locais, citando sempre os principais rios 

que marcam o sub-sistema karib alto-xinguano (Buriti e Culuene), falam dos muitos chefes 

antigos e contam da separação entre Kuikuro e Matipu e de como os Kuikuro chegaram onde 

estão hoje. Citam aldeias históricas como Tahununu e Tehukugu. 

A narrativa Tahununu, contada pelo falecido Agatispa, traz a possível localização de 

origem dos povos Karib alto-xinguanos, antes de terem se deslocado da lagoa Tahununu para 

o leste do rio Culuene. Boa parte da narrativa pode ser considerada um mito, o da origem 

sobrenatural da lagoa de Tahununu. Um homem ao ir para a roça de mandioca sempre passava 

por uma grande árvore que fazia um forte barulho parecido com água; o narrador afirma que a 

árvore era inhüngü tunga üngü tsekegü ekugu (‘a casa dele, a casa da água, muito grande 

mesmo’). Um dia, muito curioso, o homem foi lá ver e percebeu que havia muitos peixes ao 

tirar a pedra que tampava a entrada da árvore. Assim, sem querer ele liberou os peixes e a 

água cobriu toda a aldeia e formou a lagoa de Tahununu. 

                                                                                                                                                                                              
O jornalista Hermes Leal conta em seu livro Coronel Fawcett – A verdadeira história de Indiana Jones (Leal, 

1996) que ele “foi o último dos exploradores individualistas” (apud Grann,2009).”  
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O antropólogo Robert Carneiro
14

, que realizou pesquisas nos Kuikuro nos anos 50 e no 

início dos anos 70, já tinha mencionado as narrativas orais que relatavam que os acentrais 

Kuikuro já haviam morado as margens da lagoa Tahununu; ao ouvir em particular a história 

narrada por Nahu ainda nos anos 50, ele teve a real dimensão da importância desta localidade, 

dos peixes como fonte de alimento e da atividade da pesca para os Kuikuro (Carneiro, 2001: 

292) 

Vários elementos são notáveis nesse mito Kuikuro. Inicialmente, sem dúvida ele 

explica a existência do lago Tahununu, bem como a origem de diversos peixes 

grandes e importantes, e o porquê de serem encontrados em abundância neste lago. 

O peixe desempenha um papel primordial na subsistência kuikuro, suprindo 

praticamente toda a proteína necessária em sua dieta. Além disso, o peixe ocupa uma 

posição proeminente também em sua mitologia. Assim, por exemplo, conta-se que a 

mandioca, sua principal cultura, cresceu originariamente no fundo de um rio, sendo 

propriedade de um peixe que a cultivava. Foi desse peixe que os Kuikuro finalmente 

obtiveram a mandioca e dela se apropriaram. O peixe, como tantas outras 

personagens míticas kuikuro, é um itseke. E, para os kuikuro, muitas das coisas, 
boas ou más, que aconteceram a eles no passado são obra desses espíritos, que 

fazem parte do mundo que os rodeia até os dias de hoje. 

   

Por fim, a narrativa Tugumai_ak contada por (Tü)hopese retrata a história dos Trumai, 

povo que chegou ao sistema alto-xinguano apenas na segunda metade do século XIX e 

falantes de uma língua isolada. O narrador explica por que os Trumai são chamados de ‘filhos 

da capivara’: um antigo antepassado dos Trumai, Apütüja, queria uma esposa e ao namorar 

uma capivara nasceu uma menina que ao crescer se torna a sua esposa. Assim, o antepassado 

povoou sua aldeia de descendentes. É a gênese dos Trumai. 

 

 

 

 

                                                             
14

Antropólogo americano, que trabalhou com os Kuikuro na década de 70 e ouviu outra versão da mesma 

narrativa contada por Nahu. O artigo A origem do lago Tahununu. Um mito kuikuro foi publicado no livro Os 
povos do Alto Xingu de 2001. 
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3.3.2 Biografias, auto-biografias e histórias de vida 

 

Tamakahi1 e Tamakahi2 são rótulos de duas versões de uma mesma narrativa que 

conta aventuras e destino do guerreiro, herói e arqueiro Tamakahi. Novamente, estamos nas 

fronteiras entre mito e história. Ao acordar, Tamakahi, crescido e formado como tahaku oto 

(mestre do arco), conta o pesadelo que teve para seu tio, que não acredita no sonho e os dois 

se afastam da aldeia com o objetivo de procurar materiais para fazer flechas. O tema, aqui,  é 

a tensa relação, cheia de enganos, entre tio e sobrinho. Ao se deparar com índios bravos no 

meio do mato eles acabam travando uma luta e Tamakahi morre. Estamos na passagem 

histórica e cultural entre um povo ainda em contexto de conflitos com vizinhos para o início 

da gênese do sistema alto-xinguano de relações pacíficas, quando desapareceu a figura do 

tahaku oto, do guerreiro. 

Algumas narrativas são fundamentais para o entendimento da formação do Parque 

Indígena do Xingu, hoje conhecido como Terra Indígena do Xingu e o posicionamento e o 

ponto de vista dos povos que foram envolvidos nesse processo político-social. É o caso das 

narrativas autobiográficas Nahu1 e Nahu2. 

O narrador e personagem central da história, Nahu (falecido em 2005), aprendeu a 

língua e o jeito dos Brancos por ter com eles convivido primeiro como peão no Posto 

Indígena Simões Lopes (entre os Bakairi) e depois como guia e tradutor a partir da chegada da 

Expedição Roncador Xingu, nos anos 40. Nahu começa a narrativa a partir de seu nascimento, 

aldeia de origem, as mudanças de aldeia, seu convívio com os não indígenas e acaba no ápice 

de sua trajetória política, entre os anos cinquenta e sessenta ao ter auxiliado os não indígenas 

nas expedições e na demarcação da TIX. Não comenta sobre sua velhice e seu declínio 

político, mas deixa clara a falta de reconhecimento das autoridades brasileiras do seu papel 
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político para o estabelecimento de um território protegido, apesar de definitivamente 

delimitado, para os povos do Alto Xingu. 

 Na narrativa Rituals5, Sandaki conta como se tornou oto (‘mestre/dono’) do ritual 

Jamurikumalu. Um itseke tentou 'matá-lo' na beira do rio enquanto pescava, os pajés de Ipatse 

o curaram e propuseram que ele se tornasse dono de Jamurikumalu. Mutua Mehinaku (2010: 

84) afirma que: 

Observe-se que (os rituais/festas) hagaka e jamugikumalu não são especificados 

como sendo unduhe. Ambos podem ser definidos como intermediários entre ritual de 

espírito e ritual não de espírito. Jamugikumalu pode ser realizado tanto como uma 

espécie de egitsü (Kwaryp), quando marca a iniciação de uma anetü (chefe) 

feminina, para colocar nela o ulurí (etungi em Kuikuro, xapalaku em Mehinaku e 

uluri em Kamayurá). Por outro lado, Jamugikumalu pode ser o itseke de unduhe, 

quando este adoeceu alguém que se torna, assim, o dono da festa. 

 

 Shaman 3 é o nome de uma narrativa que conta o processo de formação de um pajé, 

através da memória e história de vida de Kalusi, hoje um dos principais pajés kuikuro. Kalusi 

afirma ter sido 'morto' por um itseke e todos os outros pajés fizeram pajelança e conseguiram 

fazer com que sua alma voltasse do mato; após a recuperação, se iniciou o longo processo de 

sua formação ou iniciação como pajé. 

A narrativa rotulada de Shaman_4 relata a história de como Aisehü tornou-se pajé. O 

vento carregava feitiço que lhe fazia mal, desmaiava, saia fora do próprio corpo, foi o fumo de 

outro pajé que o libertaram do ‘itseke’. Um pajé do povo Kalapalo foi quem o ensinou a ser 

pajé, trouxe charutos e, assim, Aisehü começou a tirar feitiços de outras pessoas. A narrativa é 

mais um exemplo da importância dos pajés na sociedade alto-xinguana e, além disso, 

demonstra a interação entre os povos-irmãos Kuikuro e Kalapalo, falantes de co-variedades da 

LKAX.  

Nahum_mbipügü foi contada por Nahu e relata uma discussão que teve com a mãe e 

como ao pegar a canoa para ir encontrar a avó em outra aldeia é enfeitiçado por um itseke 
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(‘espírito’). O fato ocorreu na lagoa Tucunaré, e o itseke era feitiço de veado, mas um pajé 

interveio e conseguiu livrá-lo do itseke. Mesmo livre do feitiço, Nahu continuou sonhando 

com o espírito do veado e por isso, tornou-se dono do ritual do veado, com seus muitos 

cantos. 

A narrativa rotulada Kajapo é contada por Tago e retrata a história de Kajapo, que foi 

enfeitiçado por um feiticeiro com kugiste (coceira) na aldeia Magijape. O feitiço lançado 

contra ele, kugitse kuẽgü, 'hiper coceira', definido também como o feitiço ‘pelo de macaco’, 

fazia com que ele não parasse de se coçar, e corresse de um lado para o outro já que não havia 

pajé capaz de livrá-lo do feitiço. A vítima foi se afastando da aldeia, o itseke (‘bicho espírito’) 

foi levando-o cada vez mais longe e, aos poucos, Kajapo foi se transformando: en hüle 

akungagü enhalü oko teloi leha atühügü (‘a alma dele vinha para perto dos outros, mas ele foi 

ficando diferente’). Kajapo tornou-se, portanto, definitivamente, um itseke (‘espírito’). 

 Na narrativa rotulada Fem_eginhoto, Kanu, a principal mulher eginhoto (‘dona/mestre 

de cantos’) kuikuro, conta como tornou-se dona de rituais e eginhoto. Ela lembra que quando 

ainda muito jovem gostava de escutar os cantos do ritual das máscaras Jakuikatu, tendo se 

tornado dona desta festa. Mehinaku (2010) afirma que essa festa faz parte dos quinze rituais 

Kuikuro ainda existentes; seus cantos são uma mistura das línguas arawak alto-xinguanas - 

Yawalapiti, Mehinaku e Wauja - apesar do nome desse ritual ser de origem Tupi.   
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3.3.3 Origem de festas e rituais 

 

 As festas e rituais são fundamentais para os povos alto xinguanos como identificação 

de sua cultura e de seu reconhecimento como povos diferenciados. Nas narrativas que contam 

a origem de festas e rituais há a presença de personagens centrais para o povo Kuikuro, 

figuras de heróis. Mehinaku (2010: 80) afirma que: “A maioria dos rituais é unduhe e estes 

são tüitsekekinhü, ‘que têm relação com espíritos’. Todos foram descobertos e conquistados 

pelos ngiholo, ‘os antigos’”. 

Takwara_or1 é o rótulo da narrativa histórica que conta a origem da festa chamada de 

Takwara. Alguns homens e seus filhos foram a uma aldeia chamada de Kamaja e ali lutaram 

com os homens da aldeia e derrotaram todos eles; surgiram as flautas takwara para 

comemorar a força e a vitória. O nome da festa é de origem tupi, ressaltando a importância de 

outras línguas nos cantos e nas festas comuns aos diversos povos alto-xinguanos. 

A narrativa chamada de Tolo_or conta a origem dos cantos femininos tolo entre os 

antepassados dos Kalapalo, na região da lagoa Tahununu (Ipahua), onde se destacava o 

guerreiro e chefe Tamakahi. As antigas mulheres kalapalo começaram a cantar para seus 

amantes, falando mal umas das outras, são citados os antepassados dos Kamayurá, povo tupi-

guarani alto-xinguano, na época vizinhos a oeste do rio Culuene, e são mencionadas as 

antigas aldeias de Tahununu. Mehinaku (2010: 116) afirma: 

Tolo é um ritual feminino que foi ‘formalizado’ ou ‘oficializado’ faz pouco tempo. 
Embora os cantos, todos em karib, existam desde muito tempo, as mulheres eram 

proibidas de cantá-los, por serem cantados pelos homens através das flautas kagutu e 

kuluta. Os cantos eram somente executados pelos mestres homens. Há cantos que 

foram compostos pelos itseke, há outros que, talvez, tenham sido inventados mais 
recentemente, já que falam de personagens e nomes de lugares, como acampamentos 

de pesca e meandros de rios. 
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Nduhe_kuẽgü é o nome da narrativa contada por Agatsipá sobre a origem e o 

desaparecimento da festa homônima; nem os mais velhos lembram de seus cantos. Os cantos 

que compõem nduhe_kuẽgü relatam o ‘encantamento’ da mulher de um chefe que, invejosa, 

queria ter uma pintura igual ao de outra mulher. Porém, ao entrar no buraco cavado na terra, e 

um homem começar a queimar os galhos para fazer as pinturas corporais, ela se ‘transformou’ 

em itseke e saiu correndo para dentro da mata. Por isso, os cantos devem ser passados para os 

netos como uma maneira de alertar sobre os maus sentimentos que podem levar à morte. 

 No anexo (4) veremos uma tabela com os dados das narrativas: os narradores, a 

data em que foram gravadas, quem gravou, quem transcreveu e traduziu cada uma delas. 
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Capítulo 4 

 

Marcadores Epistêmicos em Kuikuro 

 

4.1 Morfossintaxe dos MEs 

Enfocamos os seguintes marcadores de modalidades epistêmicas em Kuikuro:  

(i) wãke, (ii) kilü, (iii) ti(ha), (iv) tsügü, (v) tsü(ha), (vi) tü(ha).  

Veremos no quadro abaixo, um breve resumo das características dos seis MEs. Em 

seguida, explicaremos individualmente cada um deles e seu comportamento nos trechos das 

narrativas históricas kuikuro. 

 

MEs e suas principais características 

wãke kilü ti(ha) tsügü tsü(ha) tu(ha) 

tempo passado evidência 

visual 

distanciamento da informação 

informação de 

segunda mão 

não 

reconhece a 

fonte da 

informação 

não 

reconhece a 

fonte da 

informação 

voz de 

autoridade; 

memória 

individual 

memória 

coletiva 

certeza, 

proximidade 

dos fatos 

confiabilidade da 

informação 

incerteza 

diante dos 

fatos 

relatados 

incerteza 

diante dos 

fatos 

relatados 

 

Trata-se de clíticos ou formas livres, muitas vezes elementos em segunda posição 

(após o primeiro constituinte da frase/enunciado). Os clíticos tem sua posição determinada 

sintática ou fonologicamente, sendo que apresentam comportamento próximo ao das formas 

livres, mas são fonologicamente dependentes de palavra ou sintagma hospedeiros (Muysken, 

2008). Clíticos não possuem acento próprio, por isso, dependem de outra palavra para se 

hospedar. 
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 Formas livres são o que o linguista Bloomfield
15

 (1887-1949) identificou e chamou de 

‘palavra lexical’. Isto é, uma forma livre não dependente de outros morfemas para constituir 

uma palavra por si só.  Elas podem ocorrer isoladas ou não. 

Em Kuikuro, a grande maioria dos Marcadores Epistêmicos são enclíticos, ou seja, 

eles se hospedam na periferia direita da palavra, ao final dela.  

Como é possível notar, deixamos entre parênteses o clítico (=ha) presente nos MEs 

ti(ha), tsü(ha), tu(ha); a natureza sintática e semântica deste morfema é ainda pouco clara. 

Uma primeira e inconclusiva interpretação dessa forma está em Franchetto e Santos (2010), 

sendo que Franchetto  passou recentemente a glosar =ha  como Complementizador (CP), já 

que parece estar alocado na Camada Complementizadora (CP) da frase. Raros são os 

enunciados que não se organizam em uma periferia esquerda delimitada por =ha, seguida pela 

predicação principal. 

A seguir, veremos separadamente cada um dos Marcadores Epistêmicos, com 

exemplos de sua ocorrência retirados das narrativas examinadas, para depois abordar suas 

características morfossintáticas e semânticas. Cada Marcador Epistêmico será estudado 

individualmente. Antes de prosseguirmos, porém, é preciso esclarecer a respeito das glosas 

escolhidas para os MEs tratados nesta dissertação e usados na interlinearização dos exemplos 

que seguem. Os motivos que nos levaram a estabelecer essas glosas ficarão claros ao longo 

deste capítulo. 

Marcadores epistêmicos Glosas 

wãke PASS1 (passado 1) 

kilü PASS2 (passado 2) 

tiha VIS (evidência visual, de primeira mão) 

tsügü HS (hearsay, evidência de segunda mão) 

tüha / tsüha INCR (incerteza) 

                                                             
15 Bloomfield é estimado como fundador da linguística estrutural norte-americana. 
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4.1.1 Wãke 

 

 Wãke é uma forma livre, que sobrepõem realização de Tempo Passado (distante) e 

Marcador Epistêmico. Podemos considerá-lo como um advérbio e se caracteriza por possuir 

uma notável liberdade de posicionamento no enunciado, podendo ocorrer nele mais de uma 

vez, como nos exemplos (74) e (75), e frequentemente articulado com outros marcadores 

epistêmicos.  

No exemplo (75), wãke ocorre logo após o complemento da posposição temporal atai, 

‘quando, na época/no tempo de’; assim ngapa-ha wãke atai pode ser traduzido ‘não sei no 

tempo passado/faz tempo’, modificando o ME ngapa, ‘hipótese, probabilidade, ausência de 

certeza, mas com possibilidade de chegar a uma certeza’ (Franchetto e Santos, 2010). Ele 

ocorre mais uma vez modificando a construção ege-i, dêitico de distância espacial e temporal 

(do falante) com o sufixo cópula -i. A conjunção de wãke com os MEs naha e ngapa e com o 

dêitico ege reforça dramaticamente a dúvida do falante diante de algo que lhe apareceu ou 

aconteceu no passado. Levantamos a hipótese de que wãke marcaria um evento relatado 

ocorrido no passado, mas com uma autoridade especial que o apresenta como algo mais 

próximo e testemunhado pelo falante, apesar do relato poder ser apenas de segunda mão. No 

exemplo (76), wãke ocorre em segunda posição após a palavra interrogativa e novamente 

carrega um valor de passado. 

Kagaiha 1:  

(74) engiholo aka  wãke  ukuge  ilá     wãke      Ngahuku-te  

 antepassados muito PASS1  gente   LOC PASS1   Ngahuku-LOC  

‘os antepassados (eram) muitos lá, no rio Agahuku’ 
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 Kagaiha 2:  

(75) inko-naha  hungu-a    ngapa-ha    wãke    atai-ha     wãke       ege-i 

 coisa-ME   parecido-COMP  ME-CP      PASS1 Temp-CP  PASS1     DDIST-COP                          

‘na época em que eu não sabia com que aquilo era parecido’ 

 

 Percebemos através dos exemplos (74) e (75) que a repetição de wãke foi usada como 

fechamento de duas predicações em relação de coordenação (74) e de subordinação (75). 

 Em (76), o ME wãke ocorre em segunda posição após o sintagma interrogativo, 

formado pelo morfema QU tü e o morfema dubitativo -ma.  

Nahu 2:  

(76) tü-ma    wãke    i-hi-tsü-i  angí kaha  t-uhu-ti   e-heke  

       QU-DUB    PASS1  3-esposa-REL-COP  INT  ME   AN-saber-AN  2-ERG 

‘quem era a esposa dele? será que você sabe?’ 

 

Amagü_otomo:  

(77)  ãde  leha  iN-ke   kagaiha  heke  leha  ige   otomo  

agora CMPL  ver-IMP  branco  ERG  CMPL DPROX  pessoal  

 itaginhi-tühügü 

conversar-PRF 

    ‘atualmente, veja, o Branco já conversa com este povo’ 

 

angahuku  kae  hüle wãke  aka  wãke     kuge 

A.   LOC  ADV PASS1  muito  PASS1    gente 

 ‘mas antigamente, ao longo do Angahuku, tinha muita gente’ 
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 heém  ege-na  hekugu  wãke   ukuge  upü-gü 

INTJ  DDIST-AL  verdadeiro  PASS1 gente  último-REL 

‘eeeee, era só lá na frente, antigamente, que tinha o último pessoal  acabavam as 

aldeias ’ 

 

 Observe-se na segunda e na terceira linha do exemplo (77) acima que wãke mais uma 

vez fecha a predicação (duas na segunda linha e uma na terceira): ‘mas era ao longo do rio 

Angahuku / era muita gente’; ‘era para lá mesmo o último povo’. 

 Nos enunciados/linhas abaixo, retirados da narrativa Kukopogipügü, o narrador 

enfatiza o episódio que desencadeou a separação entre os antepassados kuikuro e os 

antepassados matipu, com a repetição de wãke praticamente após cada constituinte (que talvez 

possam ser considerados predicações encadeadas): 

 

Kukopogipügü: 

(78)  akitungu heke kulaka wãke tisingitühügü wãke ilainha wãke kulimo ake wãke 

aki-tungu  heke  kulaka  wãke  

palavra-dor  ERG  ADV  PASS1 

tis-ingi-tühügü  wãke  ilainha wãke  

13-ver-PRF   PASS1 D  PASS1 

k-ulimo  ake  wãke 

12-filhos  COM  PASS1 

‘aquelas palavras dolorosas nós magoaram, é verdade, assim (fomos) para longe com 

nossos filhos’ 
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Uagihütü_ak: 

(79) ago heke lahüle igei kagaiha heke lehüle ilainha lehüle igei 

 ago heke lehüle  ige-i   kagaiha  heke lehüle    

 eles  ERG  ADVRS  DPROX-COP  Branco  ERG ADVRS  

ilainha lehüle   ige-i 

?  ADVRS  DPROX-COP  

 kuputepügüko hüle igei  egete tiha wãke tisitsatohoi 

 k-upu-te-pügü-ko    hüle     ige-i       

12-mudar.lugar-VBLZ-PERF-PL  ADVRS DPROX-COP 

 egete  tiha wãke  tis-itsa-toho-i 

 lá  VIS PASS1   13-ficar-INSTNR-COP 

 ‘Foram eles, foram os Brancos que nós trouxeram para cá, nosso lugar era lá’ 

titalüpeinhe tiha wãke egei uenhügü leha Iná 

titalüpeinhe  tiha wãke  ege-i   u-e-nhügü  leha  ina 

ADV   VIS PASS1   DPROX-COP 1-vir-PNCT  CMPL ADV  

‘de lá mesmo eu vim para cá’ 

 

 No exemplo (79), o ME wãke co-ocorre com outro ME, tiha: o sentido de distância 

temporal e de voz de autoridade carregado por wãke é modulado por tiha, ME que indica 

testemunho (visual) direto (do locutor/narrador), como veremos adiante. 

Ihumbe: 

(80)  alabe anetü tsügü wãke    ene kagaiha    ng-ige-tagü-i   t-itu-na tike 

 INTJ chefe  HS     PASS1 só branco    MO-levar-CONT-COP      RFL-lugar-AL ? 

‘claro, (eram) somente chefes os que o Branco levava para a cidade’  
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Kajapo: 

(81)  aiha  inh-akongo-nügü  i-heke atahüle  kuk-akunga-te-lü   wãke       i-heke 

 aí  3-pedir-PNCT  3-ERG ADV   12-alma-VBLZ-PNCT PASS1 3-ERG 

‘aí eles começaram a pedir para ele fazer pajelança’ 

em  Lapija   heke  Hopi-ha    ihogu-te-ni      Hopi ihogu-te-ni 

INTJ  Lapija    ERG  Hopi-CP   guiar-VBLZ-AENR  Hopi guiar-VBLZ-AENR 

            ‘(disse) para Lapija, foi Hopi que fez ele ser pajé’ 

 

 Em (80) wãke ocorre após outro ME (tsügü) fechando o primeiro constituinte em 

função de foco. Em (81) wãke ocorre imediatamente após o sintagma verbal com o verbo 

transitivo kuk-akunga-te-lü e antes de seu argumento externo marcado por heke como tendo 

caso ergativo. 

 No exemplo (82), wãke segue o ME tsügü na primeira linha. Encontramos tsügü 

também na terceira linha, enquanto na segunda linha ocorre o ME tsüha: o narrador reconstrói 

a cadeia de transmissão do relato de um episódio marcante distante no tempo – a chegada de 

Karl Von den Steinen nas aldeias karib alto-xinguanas no final do século XIX – temperando a 

afirmação de veracidade do ocorrido com tsügü e com o ME tsüha, que afasta a possibilidade 

de uma evidência de primeira mão. 

Kalusi: 

(82) kokojo heke tsügü wãke 

avó    ERG  HS PASS1 

Mau heke tu-muku-gu-inha   tsüha  iha-tagü  

Mau ERG RFL-filho-REL-BEN  INCR  mostrar-CONT 

apaju-inha  tsügü-ha  Haihua-inha 

pai-BEN  HS-CP   Haihua-BEN 
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‘minha avó (contava) faz tempo que Mau contava para seu filho, para meu pai, para 

Haihuá’ 

 Observe-se o diálogo entre entrevistador e narrador/entrevistado em (83): 

Old_villages 3:  

(83) A. egepe  ege  ege  leha  ege          tuhugu-ha   e-ng-iha-nügü            

    DDIST-ex DDIST DDIST CMPL  DDIST    PL-CP    2-MO-mostrar-PNCT  

ete   inhalü wãke  ingi-lü-i   tuhugu e-heke 

 aldeia  NEG   PASS1   ver-PNCT-COP  PL  2-ERG                                                                                                                                       

‘E aquelas aldeias que você está relatando, você não (as) viu?’ 

B. inhalü  wãke      ingi-lü-i              u-heke kuhikugu   tsügü 

    NEG  PASS1  ver-PNCT-COP  1-ERG kuhikugu HS  

leha  wãke  u-ng-ingi-lü-i 

CMPL PASS1 1-MO-ver-PNCT-COP 

‘eu não vi, foi somente Kuhikugu que eu vi’ 

 

 Wãke ocorre uma vez na pergunta do entrevistador logo após o constituinte de negação 

sentencial (inhalü) e na resposta do entrevistado ocorre nas duas frases, sendo a primeira a 

mesma construção da pergunta (‘não viu?’, ‘não vi’). Na segunda frase (kuhikugu tsügü leha 

wãke u-ng-ingi-lü-i), wãke acompanha o ME tsügü.  

 

4.1.2 Kilü 

 

 Kilü, como wãke, é uma forma que funde o valor temporal de Tempo Passado distante 

com um valor epistêmico que de alguma maneira denota um regime de memória e a atitude do 

locutor com relação a ele. Lembramos que a flexão verbal em Kuikuro comporta tão somente 
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Aspectos, sendo a informação de Tempo veiculada por advérbios e locuções adverbiais fora 

da palavra verbal flexionada. 

A posição do ME kilü é fixa e invariável. É um advérbio clítico que aparece 

exclusivamente após o sintagma verbal tendo escopo restrito ao SV. É antes de tudo uma 

marca de passado, um advérbio com significado temporal de passado distante, remoto, tendo 

como referência o presente do ato de fala do locutor. O sentido temporal é modulado por um 

valor epistêmico ou evidencial pelo qual o locutor/narrador afasta os fatos relatados de uma 

esfera mais próxima de evidências diretas. Na narrativa, kilü não ocorre em todos os 

enunciados, mas em partes dela, sobretudo as iniciais. Ele é homófono do verbo composto 

pela raiz ki (dizer) e pelo sufixo de aspecto pontual –lü (84a) e com aspecto continuativo –

tagü (84b) , como exemplificado em (84) e (85).  

Nahu 1:  

 (84) a. i-hotu-gu-i   hõhõ Nilo Veloso ki-lü               anetü akatsange ege 

            3-ponta-REL-COP  ENF  N.V.     dizer-PNCT  chefe  mesmo      2D  

  ‘primeiramente, Nilo Veloso disse: “você é mesmo chefe” ’  

 b. Laualu
  
   ki-tagü         tü-katsu-ti-la    leha  i-tsagü  

     Laualu    dizer-CONT   AN-trabalhar-PTP-NEG   CMPL 3ficar-CONT  

    ‘Laualu diz que não quer tabalhar mais’ 

Em Kagaiha 1:  

 (85) ehu uagi   akü-tsi-lü=kilü  

            canoa jatobá  casca-VBLZ-PNCT=PASS2 

‘tiraram a casca da árvore jatobá para fazer canoas’ 

 

Sua presença indica, quase sempre, que o evento narrado é uma memória coletiva que 

o locutor reproduz com fidelidade, mas não testemunhou: ‘dizem/contam que’ (Franchetto, 
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2007).  

Franchetto (2007: 7) não reconhece a homofonia, mas, sim, uma relação entre ki-lü 

(dizer-PNCT) e =kilü como ME. Sua análise é de o ME kilü forma um verbo composto, 

indicando que a informação veiculada não é assumida como certeza pelo falante, mas é o 

resultado de uma história, outras narrativas, produzida através de uma cadeia de narradores 

dos quais apenas o primeiro testemunhou os fatos. Franchetto fala de “memória coletiva, 

supra-individual”. A tradução proposta foi ‘conta-se que, dizem que’. Ao retomar a análise, a 

afirmação de Franchetto resulta parcialmente equivocada. Mesmo se a origem diacrônica do 

ME =kilü (passado distante) pode ser pensada como extensão do ‘diz que’, trata-se de duas 

formas sincronicamente opacas, já que os falantes não reconhecem, hoje, nenhuma relação 

entre elas.  

Voltemo-nos, agora, ao clítico =kilü (glosado como ME- PASS2). Veja-se os exemplos 

a seguir: 

Nahu 2: 

 

(86) itsi bela  leha  ingilango  ige   otomo      kamaiula 

 Intj   CMPL antigo   DPROX  pessoal    Kamayura 

‘os antigos, o pessoal do Kamayura, sempre buscava (as coisas)’ 

ege       engaha    kugitihu   engaha  e-te-lü-ko=kilü      an ilá’ 

 DDEST    talvez      Curisevo  talvez  3-ir-PNCT-PL=PASS2   D 

‘eles sempre subiam o rio Curisevo, para lá’ 

 

(87) e-te-lü-ko=kilü              leha       ü-leha    taho-ki-ha e-te-lü-ko=kilü 

            3-ir-PNCT-PL=PASS2  CMPL  AN-CMPL    faca-INST-CP 3-ir-PNCT-PL=PASS2    

‘eles sempre iam, iam em busca de facas’ 
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Fem_eginhoto:  

(88)  ngiholo tsetse gele eneha tetinhükope ese ahitsongope 

 ngiholo tsetse gele  ene-ha           t-etinhü-ko-pe                     ese            ahitso-ngo-pe 

 antigo  pouco ainda POSP-CP     AN-mesma.geração-PL-ex  DPROX   junto-SUBS-ex 

‘as que são um pouco antigas, que vem daquele tempo, os da época desse aqui’ 

jamugukumalüi ege etinhatunügü=kilü ege itagü 

jamugukumalü-i  ege       e-tinhatu-nügü=kilü   ege     ita-gü 

jamugukumalü-COP  DDEST    3-encerrar.ritual-PNCT=PASS2 DDEST  aldeia-REL 

‘faziam encerramento de Jamugikumalu, aquela aladeia’ 

jamugikumalui ege itati etelüko jamugikumalui 

jamugikumalu-i  ege   ita-ti e-te-lü-ko   jamugikumalu-i 

jamugikumalu-COP  DDEST  aldeia-POST 3-ir-PNCT-PL  jamugikumalu-COP 

‘as Jamugikumalu iam para aquela aldeia, as Jamugikumalu’ 

 

andeha leha toloi lehüle tãtsase 

ande-ha  leha  tolo-i   lehüle tãtsase 

agora-CP  CMPL  tolo-COP  ADV somente 

‘mas agora é só Tolo’ 

tolo lehüle ém tolo leha tetinhatunalü heke 

tolo lehüle ém tolo leha  t-etinhatu-na-lü    heke 

tolo ADV Intj tolo CMPL  AN-encerrar.ritual-HAB-PNCT  ERG 

‘é só com Tolo, e só com Tolo que se faz encerramento’ 

Nos exemplos (86), (87) e (88) temos claramente a ideia de que o locutor narra com a 

certeza dos fatos, mas não os experienciou, não os testemunhou diretamente. 
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Fem_eginhoto: 

(89) nhanguko kilü leha 

 nh-angu-ko=kilü leha 

 3-dançar-PL=PASS2 CMPL 

 ‘assim que elas dançavam’ 

 kohotsi leha koko geleha iginhuko kilü koko 

 kohotsi leha  koko   geleha   iginhu-ko=kilü        koko 

 tarde  CMPL madrugada  também  cantar-PL=PASS2  madrugada 

 ‘cantavam no final da tarde até de madrugada’ 

 

Kagaiha 2: 

(90) lepe ahitsilü kilü leha ihekeni 

 lepe ahitsi-lü=kilü               leha  i-heke-ni 

 depois queimar-PNCT=PASS2  CMPL 3-ERG-PL 

 ‘aí dizem que eles tocaram fogo (para impermeabilizar a canoa)’ 

 ige ahitsilü, ige ahitsilü 

 ige   ahitsi-lü,   ige   ahitsi-lü 

 DPROX  queimar-PNCT,  DPROX  queimar-PNCT 

 ‘tocaram fogo nesta (canoa), tocaram fogo naquela outra’ 

  

 Se kilü e wãke são ambas formas que carregam um valor de Tempo Passado distante e 

um valor epistêmico, qual seria a diferença entre elas? Neste momento podemos arriscar 

apenas a hipótese de que estamos diante de dois Passados vinculados a dois regimes de 

memória diferentes. Wãke certamente tem um valor epistêmico de ‘voz de autoridade’ ausente 

em kilü.  Ainda é pouco claro se há diferença em termos de memória individual versus 
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memória coletiva ou supraindividual, ou se há diferença em termos de distância no tempo 

(Passado Distante vs Passado Remoto, por exemplo). Será preciso continuar o estudo para 

além dos limites desta dissertação. 

 

4.1.3 Ti(ha) 

 

 O ME ti(ha) é um clítico que se apoia ao hospedeiro a sua esquerda, qualquer ele seja. 

Indica certeza por evidência externa visual, como afirmam Basso (1995) e Franchetto (2007); 

ocorre com maior frequência em histórias autobiográficas, na qual o locutor experienciou os 

fatos diretamente. Tiha também ocorre em narrativas míticas, que, como dissemos, estão fora 

em outra dimensão ‘temporal’, marcando, sobretudo as afirmações do narrador. 

Nahu 1:  

(91)  ugeha  kangamuke tiha  uatai  

 uge-ha  kangamuke=tiha  u-atai 

1D-CP  criança=VIS  1-TEMP 

‘quando eu era criança’  

 

(92)  Orlando heke tiha uhikijü leha  

 Orlando heke=tiha  u-hiki-jü   leha  

  Orlando  ERG=VIS 1-puxar-PNCT  CMPL  

‘Orlando me puxou para ficar com ele’ 

  

 No exemplo (91) o hospedeiro do ME clítico tiha é um nome e destaca a memória 

visual dos fatos rememorados da infância do locutor. Já no exemplo (92) tiha está hospedado 

na posposição (marcador de caso ergativo de argumento externo de verbos transitivos), heke, 
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e deixa evidente que o locutor viveu e experienciou os fatos narrados.  

Kagaiha 1: 

(93)  aiha    üle-pe  ale    itsi-lü-ko     leha 

 pronto AN-ex  TEMP   3.morrer-PNCT-PL    CMPL 

 kugihe   e-nhügü  ale=hüle   igeingoi=tiha 

 doença  vir-PNCT  TEMP=ADV  desde sempre=VIS 

‘Pronto, eles  morreram, desde que as doenças começaram a chegar’ 

 unkgu-pe-i=tiha   tis-a-nügü   tikungu-i 

 raiz-ex-COP=VIS   13-ficar-PNCT  descendencia-COP 

‘somos descendentes do povo que morreu’ 

 

(94) Kuhikugu  i-tsai   tü-ngongo-ki-la   tsapa 

 Kuhikugu  ser-INTC  RFL-terra-INST-NEG  ME  

 i-tsamini    tu-ngongo-ki-la   tsapa  i-tsamini 

 3.ser-PNCT.PL RFL-terra-INST-NEG  ME  3.ser-PNCT.PL 

‘deixe os Kuhikugu sem a sua terra, deixe(os) sem a sua terra’ 

üle  heke  leha  gitse  aka  eku=tiha  latapa inde  tis-i-tsai=tiha 

AN  ERG  CMPL ADV  ADV ADV=VIS  ADV   D  13-ser-INTC=VIS 

‘com essa preocupação, nós vamos ficar aqui’ 

  

 Os exemplos (93) e (94) possuem forte carga emotiva pois relatam as consequências 

do contato entre indígenas e não-indígenas. Estas ‘imagens’ são rememoradas e descritas pelo 

narrador usando várias vezes o ME tiha que como já falamos acima põe em foco que o 

próprio narrador tem evidência sensorial, visual dos fatos. 

 Como dissemos ao estudar wãke, veremos abaixo outros exemplos em que o ME tiha 
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co-ocorre com wãke e também com tsügü que será descrito em detalhes na próxima seção.  

Nahu 1:  

 (95)  ületsügütse takatsege=tiha 

 üle-tsügü-tse   takatsege=tiha 

AN-HS-DIM   ADV=VIS 

 ‘é somente isso que eu sei’            

egea  takatsange  ene  wãke  u-e-nhügü  ki-tse-ha    i-heke  

assim  ADV   D  PASS1 1-vir-PNCT  dizer-IMP-CP   3-ERG    

‘assim que eu era, fale para ela’ 

ületsügütse akatsange ege 

üle-tsügü-tse  akatsange  ege 

AN-ME-DIM  ADV   DDIST 

‘é só isso mesmo’         

egeatiha wãke eenetiha uenhügü egeagage 

egea=tiha  wãke    eene=tiha  u-e-nhügü  egeagage 

assim=VIS  PASS1  POSP=VIS    1-vir-PNCT  assim 

‘foi assim que vim de lá’            

atütüi   tinaha ihatagü  uheke einha 

atütü-i   tinaha  iha-tagü   u-heke  e-inha 

bom-COP  ADV  mostrar-CONT  1-ERG  2-BEN 

‘eu contei tudo para você’        

egeatiha wãke uenhügü eeneha ee... 

egea=tiha wãke  u-e-nhügü  eene-ha  ee... 

assim VIS PASS1  1-vir-PNCT  POSP-CP  Intj 

‘é assim minha descendencia’         
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Nahu 2: 

(96) Kuhikugu-te-ha  u-ankgi-lü=tiha 

 Kuhikugu-LOC-CP  1-nascer-PNCT=VIS 

‘eu nasci mesmo em Kuhikugu’ 

Kuhikuguteha 

Kuhikugu-te-ha 

Kuhikugu-LOC-CP 

‘mesmo em Kuhikugu’ 

(...) 

amanhu  tehualü-peinhe  tsügü-ha 

mãe   barriga.dentro-ABL  HS-CP 

‘da barriga de minha mãe’ 

u-ihati-lü=tiha  amanhu-ha 

1-sair-PNCT=VIS  mãe-CP 

‘eu saí de minha mãe’ 

 

Kukopogipügü: 

(97) "igehungute niküle kulimo ake eitsagü igei?" nügü iheke "igehungute?" 

 ige-hungu-te   niküle  k-ulimo  ake  e-i-tsagü  ige-i  

 DPROX-lugar-POSP ADV  12-filhos  COM  2-ficar-CONT DPROX-COP  

 nügü iheke "igehungute?" 

 nügü  i-heke  "ige-hungu-te" 

 dizer  3-ERG   DPROX-lugar-POSP 

 ‘"será que você está pensando em ficar aqui com os nossos filhos?" ele disse para ele 

 "será que você está pensando em ficar aqui?" ’ 
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 "ehe" 

 "sim" 

 kulimo ake muketiha tisitu ohogijü tiheke kulimo ake akitungu  heke kulaka  wãke        

tisingitühügü  wãke  ilainha wãke  kulimo ake  wãke 

 k-ulimo     ake  muke=tiha  tis-itu   ohogi-jü   ti-heke  

 12-filhos COM  ADV=VIS  13-aldeia  encontrar-PNCT  13-ERG  

 k-ulimo  ake  aki-tungu    heke  

 12-filhos  COM  palavra.dolorosa  ERG 

 kulaka  wãke t-isingi-tühügü  wãke    ila-inha  wãke     k-ulimo    ake        wãke 

 ADV  PASS1    ??-PERF  PASS1 LOC-POSP  PASS1 12-filhos   COM     PASS1 

 ‘aquelas palavras dolorosas nós magoaram, é verdade, assim (fomos) para longe com 

 nossos filhos’ 

 

(98) "tüekuma  engü tüngita-gü ituna tüngita-gü tüini?" nügüha iheke "tü?" 

 tü-eku-ma   engü  t-üngita-gü      itu-na     t-üngita-gü        tüi-ni 

 Q-ADV-ME  COM  AN-estaca-REL  lugar-POSP   AN-estaca-REL fazer-AENR  

 nügü-ha  i-heke "tü 

 dizer-CP  3-ERG Q 

 ‘"Quem de fato, afinal, colocou sua estaca no lugar da minha estaca?" falou para ele 

 ‘"Quem?"’ 

 "engü,  akatse  ekise   ku-um-gu"  nügü=tiha 

 COM  ADV  ele  12-filho-REL  dizer=VIS 

 ‘"bom, foi mesmo aquele, o nosso filho" falaram (para ele)’ 
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Fem_eginhoto:  

(99) hugombongopeinhe leha 

 hugombongo-peinhe leha 

 centro.aldeia-POSP CMPL 

 ‘de lá do centro’ 

tihingenügütiha   iheke 

tih-inge-nügü=tiha   i-heke 

13-chamar-PNCT=VIS  3-ERG 

‘ele nos chamou’         

ege-te   gele=tiha  u-atai   egea  gele  

D-LOC  ainda=VIS  1-TEMP  assim  ainda    

‘eu ainda estava ali, naquele lugar’ 

 

 Nos exemplos (95), (96) e (97) vemos a coocorrência do ME de evidência externa 

visual tiha relacionando-se em (95) e (97) com wãke. Em (95) temos o trecho de 

encerramento de uma cena discursiva em que Nahu, grande liderança política entre os 

Kuikuro no século XX, afirma que tudo aquilo que ele relatou, ele viveu e viu no e que por 

isso seu entrevistador e seus ouvintes devem acreditar e confiar totalmente na informação 

fornecida. Em (95) temos a mescla de algo que tem evidência visual de um passado remoto e 

de alta credibilidade, não podendo os fatos ser objeto de dúvida. 

 O exemplo (96) é a abertura da narrativa autobiográfica Nahu2; logo no início, o 

locutor apresenta a aldeia onde nasceu: ‘Em Kuhikugu eu sai da barriga da minha mãe’. Tiha 

é assim muito produtivo principalmente no subgênero autobiográfico, pois aqui estão em cena 

lembranças carregadas de evidências visuais, sensoriais, do narrador. 

 Por fim, (98) e (99) são exemplos da frequente ocorrência de tiha apoiado ao verbo de 
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dizer nügü. As expressões verbais nügü, tagü, kilü são obrigatórias fechando falas ou 

discursos diretos citados. Não sabemos, até o momento, como interpretar tiha, enquanto ME, 

nesses contextos.  

 

4.1.4 Tsügü 

 

 O ME tsügü nas narrativas analisadas indica uma memória viva ou o fato do locutor 

ter ouvido a informação de alguém que a ouviu de outra pessoa (informação de segunda mão), 

mas numa cadeia de transmissão geracional memorável. Com tsügü, o falante não se 

responsabiliza diretamente pelo que está dizendo, e, ao mesmo tempo, está trazendo os 

acontecimentos relatados mais perto de si. Tsügü é um clítico que se apóia ao hospedeiro a 

sua esquerda, seja ele um nome, um advérbio, um verbo ou uma posposição. Sua ocorrência é 

pequena em narrativas históricas, pois em geral o locutor se responsabiliza e tem “autoridade” 

sobre o que está relatando. 

Kagaiha 1:  

(100) t-ihi-nhü-ko=tsügü    t-ihi-nhü-ko=tsügü   ihi-lü-ko   leha  

            AN-fugir-AINR-PL=HS    AN-fugir-AINR-PL=HS 3fugir-PNCT-PL      CMPL 

‘os fugitivos, os fugitivos fugiram’ 

 

Saganaha:  

(101) isi ilüha ãde dihegiku õilapi 

 isi  ilü-ha   ãde  dihegiku õilapi 

 mãe  colar-CP  aqui  caramujo d´água (tipo de colar) 

 ‘a mãe tinha colar de caramujo d´água (em arco)’ 
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 üle  ngodi-lü=tsügü  i-heke én ogi  ake=ngaha  apaki-lü 

 AN  esconder-PNCT=HS 3-ERG Ogi  COM=ME  aparecer-PNCT 

 ‘que ele deixou lá com Ogi, onde ele apareceu’ 

 oti-ho-nga 

campo-LOC-AL 

 ‘no campo’ 

 i-na  ige  atati  u-ilü  nhü-i-tai   nügü=tsügü  i-heke  

 D-AL D  INES  1-colar 3.MO-ser-INTC  dizer=HS  3-ERG 

sandaki atati tsügüha 

sandaki atati  tsügü-ha 

sandaki INES HS-CP 

 ‘"aqui eu vou deixar meu colar", ele disse, "aqui no oco do pau-sandaki"’ 

  

Fem_eginhoto: 

(102) een ekü=tsügü  inhalü ngiko  ihü-i   u-i-nhügü-i  

 sim COM=HS  NEG coisa  pedidor-COP  1-ser-PNCT-COP         

 ‘aah, quer dizer mas eu nunca fui pedidor de festa’ 

 

Kalusi: 

(103)  üle lehatsügü 

 üle leha=tsügü 

 AN CMPL=HS 

 ‘dizem que foi assim’ 
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 atütü atütü atütü atütü taletsügüha apakilü Kalusi apakilü 

 atütü atütü atütü atütü  tale=tsügü-ha apaki-lü  Kalusi    apaki-lü 

 bonito bonito bonito bonito  falar=HS-CP aparecer-PNCT Kalusi   aparecer-PNCT 

 ‘ele apareceu falando bonito, bonito, bonito, bonito, Kalusi apareceu’ 

 atütü atütü 

 ‘bonito, bonito’ 

  

(104)  kokojo heke=tsügü  wãke  

 avó  ERG=HS  PASS1 

Maũ heke  tu-muku-gu-inha  tsüha  iha-tagü 

M. ERG  RFL-filho-REL-BEN INCR  mostrar-CONT  

apaju inha=tsügüha     Haihua inha 

pai     BEM=HS CP     H. BEN 

‘minha avó contava faz tempo que Ma  (contava) para seu filho, para Haihuá, aquele 

era meu pai, aquele era Haihuá’ 

 apaju-ha  ekise-i 

pai-CP  ele-COP 

 ‘ele era meu pai’ 

  

 No exemplo acima (104) temos tsügü relacionando-se com os ME wãke e tsüha. Essa 

co-ocorrência evidencia que apesar de tratar-se de informação fora da evidência direta do 

locutor, mesmo assim, o ouvinte deve acatá-la como emanada de uma voz de autoridade, 

confiável, fidedigna.  
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Tamakahi_2:  

(105) apüngu letsü igikutuijü kao akeha aigehale ege agingo ihekege 

 apün-gu  letsü  i-gikutui-jü  kao  ake-ha 

 morrer-PNCT ADV  3-soco.barriga  ID  COM-CP  

 aige-hale  ege  agingo  i-hekege 

 ADV   2D  parecido  3-ERG 

‘ele morreu, bateu na barriga. Aí chamou outro: “vem lutar com quem é parecido com 

você’ 

 ehe  inhatü-gü  ukehe-nümi=tsügü   püu tuku  aitüha 

 sim  3.mão-REL  pegar.ponta-PNCT=HS  ID   ID  pronto 

 ‘“está bem”. Ele o pegou na ponta do dedo e matou também’ 

 

Shaman_3: 

(106) kangamukepe kugiti leha ago hungupe kugiti leha tengelü tatute 

 kangamuke-pe kugiti leha ago hungu-pe  

 criança-ex misturado CMPL eles parecido-ex 

 kugiti   leha  t-enge-lü   tatute 

 misturado  CMPL RFL-comer-PNCT  todos 

 ‘junto com as crianças, como aquelas ali, juntos todos comeram’ 

 kupokuhenkgitüingitsügüha iheke  

 kupokuhenkgi-tüingi=tsügü-ha  i-heke 

 extrair.doença-?-HS-CP   3-ERG 

 ‘para que ela  hoti  não atrapalhasse o sugar do pajé’ 

 enahan kangamuke hinhepolü inhalü kupokuhenkgiholü leha iheke 

 enahan kangamuke  hinhe-polü  inhalü  kupokuhenkgi-holü leha       i-heke 
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 se  criança  ???   NEG  extrair.doença-HIP  CMPL  3-ERG 

 ‘se não desse para as crianças, ele não sugaria (extrairia) doença’ 

 Em (105) e (106) tsügü volta a aparecer hospedado ao sintagma verbal e traz os fatos 

narrados por outros para mais perto do momento da fala: nisto consiste rememorar e recontar 

fatos do passado, mesmo aqueles que não foram vividos pelo próprio locutor.  

Old_villages 02: 

(107) rondon que que ama...amansou branco bravo, fala pra ele 

 ‘rondon que que ama...amansou branco bravo, fala pra ele’ (fala de BF, entrevistadora) 

  en rondom=tsügü  wãke    is-aki-heku-gi-nhi-ko-i               ta      i-heke 

sim Rondon=HS   PASS1  3-palavra-verdadeiro-VBLZ-AENR-PL-COP falar  3-ERG 

 ‘ela (BF) está contando que foi o Rondon que mandou parar’ 

 

Old_villages 03: 

(108) egepe ege egegeleha ege tuhuguha engihanügü ete inhalü wãke ingilüi tuhugu eheke 

 ege-pe   ege  egege    leha    ege     tuhugu-ha engiha-nügü     ete 

 DDIST-ex  DDIST DDIST CMPL DDIST   juntas-CP relatar-PNCT   aldeia 

 inhalü   wãke    ingi-lü-i   tuhugu  e-heke 

 NEG-COP  PASS1  ver-PNCT-COP  junto   2-ERG 

 ‘e aquelas aldeias que você relatou, você não as viu?’ 

 inhalü wãke  ingi-lü-i   u-heke kuhikugu=tsügü leha   wãke 

 NEG  PASS1   ver-PNCT-COP  1-ERG Kuhikugu=HS CMPL  PASS1  

 u-ngi-ngi-lü-i 

 1-MO-ver-PNCT-COP 

 ‘eu não vi, foi Kuhikugu que eu vi’ 
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 Por fim, os exemplos (107) e (108) mostram a coocorrência entre wãke e tsügü. 

Podemos deduzir que para os Kuikuro os relatos de segunda mão são fundamentais para a 

manutenção da memória oral, revelando a importância dada pelos narradores ao que é 

transmitido de geração em geração. Nos exemplos acima, por exemplo, temos relatos sobre 

deslocamentos de aldeias e grupos locais, o surgimento e o desaparecimento de novos 

aldeamentos. A presença de wãke põe em foco o caso que apesar de terem alguns fatos 

acontecido num passado remoto, o ouvinte deve ter total confiança, absorver os fatos em sua 

memória, pois o locutor usa de sua autoridade para dar credibilidade a tudo o que está 

contado, mesmo se as informações provêm de outras fontes. O ME tsügü caracteriza as 

narrativas que contam a origem de rituais e as histórias do passado distante dos Kuikuro. 

 

 4.1.5 Tsüha 

 

 O ME tsü(ha) é um clítico de segunda posição e tem como hospedeiro a esquerda 

tanto verbos, quanto nomes, advérbios, partículas. A hipótese levantada é a de que tsü(ha) 

marque a incerteza do locutor diante dos fatos e que o próprio locutor não assumiria o 

testemunho dos fatos, assim como tü(ha). Isto é, o locutor não se responsabiliza pelo o que 

está sendo dito, ele se distancia dos fatos contados. 

Vejamos, a seguir, alguns exemplos: 

Kajapo: 

 

(109)  A. osi iheke uinha tago uama 

     osi i-heke u-inha tago uama 

 sim 3-ERG 1-BEN Tago ? 

       ‘Tago agora pode contar’ 
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B. kajapo  hekise-i  is-oin-jü=tsüha 

Kajapo  ele-COP  3-amarrar-PNCT=INCR 

   ‘Kajapo foi enfeitiçado’ 

 

Nduhe_kw gü:  

(110)  A. agihisügü leha higehunde angi api 

    agihisü-gü   leha  hige-hunde   angi  api 

  pintura.testa-REL  CMPL DDIST-semelhante  Q  vô 

            ‘pintura da testa, será que é assim, vô?’ 

 B. alatsü 

            ‘exatamente’ 

 jakuikatu=tsüha  ige-i   inde=tsüha  inata-gü  leha  dükü 

 Jakuikatu=INCR  D-COP  D=INCR  3.nariz-REL  CMPL ID 

            ‘mesma coisa Jakuikatu, tem nariz assim’             

 dükü igia agage 

            ‘desse jeito’ 

 Os exemplos (109) e (110) apresentam o uso do clítico tsüha com sintagmas verbais, 

sintagmas nominais e dêiticos. Em (109) o ME em questão hospeda-se no verbo ‘amarrar’ e 

percebemos que o falante não assume o testemunho do fato. Em (110) tsüha apoia-se em um 

nome e no dêitico inde e revela a incerteza sobre aquilo que está sendo contado.  

 

Ngokugu: 

(111) inke=tsüha  inke=tsüha  tu-hi-tsü   heke 

 veja=INCR  veja=INCR  RFL-filha-REL  ERG 

 ‘"olhe aqui! olhe aqui!" (disse) para a sua esposa’ 
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 ngokugu indisü hekeha ekege indisü ehem inketsüha 

 ngokugu indi-sü heke-ha ekege indi-sü ehem inke=tsüha 

 Ngokugu filha-REL ERG-CP onça filha-REL sim veja=INCR  

 ‘para a filha de Ngokugu, a filha de Onça, sim, veja!’ 

 

 Em (111) temos uma citação de um diálogo e percebemos que tsüha apoia-se no 

morfema fático inke que seria em português: ‘olhe, veja, preste atenção’. Destacando que 

aquilo que está contando foi visto e vivido por outro.  

 

Kagaiha 1: 

(112) ülepene, anga       tu-hogi-si                i-heke-ni       anga=tsüha       

 depois   jenipapo AN-encontrar-PTP 3-ERG-PL jenipapo-INCR 

 ‘depois eles encontraram jenipapo’ 

 tu-hugu-ti-nhü 

 AN-preto-VBLZ-PTP-AINR  

 ‘aquele jenipapo que enegrece’ 

 

Fawcett: 

(113) ailu=tsüha    ege-i   Orlando ailu 

 festejarPNCT=INCR  DDIST-COP  Orlando festejarPNCT 

 ‘Orlando festejou’ 

 

 Nos exemplos (112) e (113) temos novamente o clítico tsüha hospedado a um nome 

(112) e a um verbo (113). Ambos revelam a incerteza do falante sobre os fatos; nossa hipótese 

é que provavelmente pela perda de informações ao longo da cadeia de transmissão, alguns 
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locutores preferem deixar claro que aqueles acontecimentos podem ter sido um pouco 

diferentes do que eles estão contando, sem depreciar, contudo, a informação, qualificando-a 

como mentira, apenas como incerta. 

Tugumai_ak:  

(114)  tsakeha tsake isagage gehale tugumai=tsüha lã hegale itukope 

 tsa-ke-ha     tsa-ke  isagage  gehale  tugumai=tsüha lã    gehale  itu-ko-pe 

 ouvir-IMP-CP    ouvir-IMP   igual       mesmo Trumai=INCR Intj  igual    aldeia-PL-ex 

 ‘Ouça! assim mesmo era a antiga aldeia deles, dos Trumai’ 

 ipa tupo gehale 

 ipa tupo gehale 

 lagoa Tahununu mesmo 

  ‘para címa da lagoa Tahununu’ 

 en tugumai ekü tugumai itupe 

 en  tugumai  ekü  tugumai  itu-pe 

 Intj  Trumai  COM  Trumai  aldeia-ex 

      ‘a antiga aldeia dos Trumai’  

 akeha akügisa etijipügü hüle ekisei 

 ake-ha  akügisa  etiji-pügü  hüle   ekise-i 

 COM-CP  capivara  ter.filho-PNCT mesmo  D3DST-COP 

      ‘eles são filhos da capivara’ 

 apütüja heketsügüha tühitsü uhisale apütüja tegatühügü apütüja 

 apütüja heke=tsügüha  tü-hitsü  uhisale apütüja tega-tühügü   apütüja 

 Apütüja ERG=HS-CP  AN-esposa.REL  Apütüja buscar-PERF Apütüja 

      ‘foi Apütüja quem foi em busca de esposa, foi em busca de esposa’ 

Em Uagihütü_ak:  
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(115) en hegena akatsange ã ege naha ekü kalapalu tetai ihũguko itsitsüpüati=tsüha 

 en  h-ege-na  akatsange  ã ege   naha  ekü  kalapalu  

 Intj  CP-DDEST  mesmo   ID DDEST   ME  COM  Kalapalo  

 te-tai ihũgu-ko   its-itsü-püa-ti=tsüha 

 ir-INTC ancestral-PL  3-lugar-ex-AL=INCR 

 ‘pois bem, nós vamos para lá, os Kalapalo vão para lá onde estavam os ancestrais 

deles’ 

 lepe atehe tsü hinke egete tsüha ihũguko tegatohoiha wãke 

 lepe    atehe tsü    h-in-ke ege-te=tsüha      ihũgu-ko 

          ADV  ME  CP-ver-IMP DDEST-LOC=INCR  ancestral-PL  

 t-ega-toho-i-ha wãke 

 ir-HAB-INSTNR-PL-COP=PASS1 

      ‘por que lá é onde morreram seus ancestrais’ 

 ülepe itsitsüpüatitsü etetata... tegatohokoi tsüha 

 üle-pe  its-itsüpüa-ti-tsü  ete tata...  te-ga-toho-ko-i=tsüha 

 AN-ex  3-lugar-ex-AL=ME  ???   ir-HAB-INSTNR-PL-COP=INCR 

      ‘por isso que eles estão ficando lá, onde morreram’ 

 ahütü gele wãke atai gele amingalü tsale amagoi hüle 

 ahütü  gele  wãke  atai      gele   aminga-lü      tsale            amago-i hüle 

 NEG  ainda  PASS1 quando   ainda  recente-REL vocês-COP ADVR (adversativo) 

  ‘quando você não tinha nascido, vocês são de hoje. 

  

 Em (114) e (115), tsüha coocorre com tsügü e wãke. Em (114) temos a introdução à 

descrição das antigas aldeias dos Trumai: o narrador usa o ME de informação de segunda mão 
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com o ME de incerteza. Em (115) temos wãke que explicita a localização dos fatos em um 

passado remoto.  

 Veremos a seguir que tüha, assim como tsüha, é um ME bem menos frequente. 

Supomos que a incerteza do dito do narrador é por este limitada ao mínimo. 

 

4.1.6 Tüha  

 

 Estamos diante de um clítico com o mesmo comportamento de tsügü, tiha e tsüha.  

Segundo Franchetto, tü(ha) é um ME que evidencia incerteza e que o falante não assume o 

testemunho dos fatos. Assim como tsü(ha), tü(ha) também marca a dúvida do falante diante 

dos fatos e ocorre principalmente em relatos de eventos distantes, passado remoto, em que 

não há mais testemunhas diretas dos fatos contados (Franchetto, 2007).  

Nduhe_kw gü:  

(116) ige ingugitüha imütüha imütü jakuikatu imütü 

 ige ingugi=tüha      imütü-ha  imütü  jakuikatu  imütü 

 DPROX servir=INCR   rosto-CP  rosto  jakuikatu  rosto 

            ‘veste até aqui, igual à máscara, máscara, máscara Jakuikatu’ 

  

Tamakahi_1:  

(117)  engühona ila hüge kingohona etegokomi hüge itsaketigi 

 engü-ho-na  ila  hüge kingo-ho-na  e-te-gokomi  hüge  itsake-tigi 

 ?-LOC-AL  lá  flecha lugar-LOC-AL 3-ir-PURP.PL  flecha cortar-FIN 

 ‘para aquele lugar, para ir para o lugar onde corta-se flechas’ 
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 engütüha itsinhulohoitüha anügü tsi...           

 engü=tüha  i-kinhu-loho-i=tüha   a-nügü tsi...       

         ?=INCR   3-ciume-?-COP=INCR estar-PNCT 

    ‘porque ele (Tamakahi) fez ele (seu tio) ficar com ciúmes’ 

 Tamakahi anügü=tüha tsinhulohoiha ihatuü anügü 

Tamakahi a-nügü=tüha       i-kinhu-loho-i-ha   i-hatuü  a-nügü    

Tamakahi estar-PNCT=INCR   3-ciume-?-COP-CP 3-sobrinho  estar-PNCT         

 ‘Tamakahi, o sobrinho, fez ele ficar com ciúmes’ 

 

 Nos exemplos (116) e (117) o ME tüha hospeda-se a direita de advérbios e verbos. Em 

(117) vemos incerteza (uma hipótese?) do narrador sobre os sentimentos que foram 

provocados por um personagem no outro. 

 

Tamakahi_2: 

(118)  ehe inhatügü ukehenümitsügü püu tuku aitüha 

 ehe inh-atü-gü  ukehe-nümi=tsügü  püu tuku    ai=tüha 

 Intj 3-mão-REL  ?-PNCT=HS   ID (quebrou) ID (matou)  ID=INCR 

 ‘sim, ele o pegou na ponta do dedo e matou’ 

 ülekitüha tuelüko iheke ngikogo elü  

 üle-ki=tüha   tu-e-lü-ko   i-heke  ngikogo  e-lü  

 AN-INST=INCR  3-matar-PNCT-PL  3-ERG índio.bravo  matar-PNCT  

 igikutuĩjükoki tu 

 igikutuĩ-jü-ko-ki tu 

3-bater.barriga-PNCT-PL-INST ID 
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  ‘com isso (assim), ele os matou, matou os índios-bravos, batendo na barriga deles’ 

 (...) 

 báá uanigei ngikogo tüitagü ehekeni isuütsüha isuü 

 báá  ua-nige-i  ngikogo  tüi-tagü  e-heke-ni  is-uü=tsüha  is-uü 

 Intj     Q-ME-COP  índio.bravo  fazer-CONT  2-ERG-PL  3-pai=INCR 3-pai 

‘ “que absurdo! o que vocês estão fazendo com os índios-bravos (por que vocês não 

matam os índios)?” o pai dele (disse), o pai dele’ 

 andetüha igia tüakandi atai 

 ande=tüha  igia  tü-akandi   atai 

 ADV=INCR  assim  AN-sentar.PTP  quando 

  ‘naquele momento exato quando estavam sentados’ 

  

No exemplo (118) possui há coocorrência dos MEs tsügü, tüha e tsüha. Percebemos 

que o narrador quer provocar no seu interlocutor o entendimento de que apesar de relatar um 

fato memorável, ele não tem certeza sobre os fatos. 

  

Kagaiha 2: 

(119)  geletüha atai mbokü otohombügüpe mbokü leha um apüngu leha 

 gele=tüha   atai  mbokü otoho-mbügü-pe  mbokü leha   

 ainda=INCR quando  Id  outro.igual-PRF-ex   Id  CMPL  

 um    apüngu-ᴓ leha 

 Intj morrer-PNCT CMPL 

  ‘quando era ainda (no fim da tarde), os amigos morreram, morreram’ 
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 Após a análise dos exemplos, contextos, posições morfossintáticas e sentidos, é 

importante visualizarmos alguns resultados quantitativos. Apresento abaixo três tabelas que 

resumem a contagem realizada em cada narrativa para cada ME: wãke, kilü, tsügü, tsüha e 

tüha. 

 A Tabela 7 contém o rótulo das narrativas, o subgênero ao qual pertencem e, na última 

coluna a direita, os ME encontrados em cada narrativa. 

Rótulo da narrativa Subgênero de narrativa Presença dos MEs 

Amagü otomo Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

wãke, kilü, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), 

tsügü  

Fawcett Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

wãke, kilü, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), 

tsügü  

Fem_eginhoto1 Autobiografia/história de vida wãke, kilü, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), 

tsügü  

Ihumbe Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

wãke, tsü(ha), tü(ha), tsügü  

Inha otomo Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

kilü, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü  

 

Kagaiha1 Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü  

Kagaiha2 Relato de acontecimentos de um passado 
distante 

wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha) 

Kajapo_ak Autobiografia/ história de vida wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Kalusi  Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

wãke, tsü(ha), tü(ha), tsügü 

Kukopogipügü Relato de acontecimentos de um passado 
distante 

wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha) 

Nahu 1 Autobiografia/ história de vida wãke, kilü, tsü(ha), ti(ha), tsügü 

Nahu2 Autobiografia/ história de vida wãke, kilü, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), 

tsügü 

Nahum_imbipugu Autobiografia/ história de vida wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Nduhe_kw gü Origem de festas e rituais wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Ngokugu Relato de acontecimentos de um passado 
distante 

tsü(ha), ti(ha), tsügü 

Old_villages1 Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

tü(ha), ti(ha) 

Old_villages2 Relato de acontecimentos de um passado 
distante 

wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Old_villages3 Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

wãke, kilü, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), 

tsügü 

Rituals5 Autobiografia/ história de vida wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 
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Saganaha  Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Shaman3 Autobiografia/ história de vida tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Shaman4 Autobiografia/ história de vida wãke, tsü(ha), ti(ha), tsügü 

Tahununu Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

tüha 

Takwara_or1 Origem de festas e rituais tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Tamakahi1 Relato de acontecimentos de um passado 

distante// história de vida 

wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Tamakahi2 Relato de acontecimentos de um passado 

distante// história de vida 

wãke, tsü(ha), tü(ha), tsügü 

Tolo_or Origem de festas e rituais tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Tugumai_ak1 Relato de acontecimentos de um passado 

distante 

tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Uagihütü_ak Relato de acontecimentos de um passado 
distante 

wãke, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

 

Na Tabela 8, observe-se a ocorrência dos MEs por subgrupo de narrativas:  

Subgrupo Marcadores Epistêmicos presentes 

Autobiografias e histórias de vida wãke, kilü, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Relatos de acontecimentos de um passado distante wãke, kilü, tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

Origem de festas e rituais (wãke), tsü(ha), tü(ha), ti(ha), tsügü 

  

 É interessante perceber que em narrativas de origem de festas e rituais não há a 

presença do ME kilü. Lembramos que, em geral, essas narrativas - contadas pelos próprios 

‘donos’ (oto) do ritual ou por locutores que possuem alguma ligação com ele – estão na 

fronteira permeável entre mito e ‘história’, onde o tema ‘origem’ remete ao tempo fora do 

tempo (mítico) e, ao mesmo tempo, inclui fatos que ocorreram em algum lugar do território 

real e/ou com a participação de povos existentes historicamente. Nessas narrativas 

encontramos mais MEs que apresentam uma incerteza diante dos fatos relatados. Wãke está 

entre parênteses, pois só aparece em uma narrativa desse subgênero, Nduhe_kw gü, em que 

Agatsipa e Tsana contam justamente sobre o desaparecimento deste ritual; aqui, encontramos 
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esse ME ressaltando o Tempo Passado e destacando a voz de autoridade dos locutores. 

 Em narrativas autobiográficas e de histórias de vida e relatos de acontecimentos de um 

passado distante vemos a presença de todos os Marcadores Epistêmicos, sendo que alguns se 

sobressaem a outros, como podemos ver na tabela 9.  

 A Tabela 9 apresenta a frequência de cada ME por narrativa:  

 narrativa 

ME 

amagü 

otomo 

fawcett fem_eginhoto ihumbe inha_otomo kagaiha 1 

wãke 14 3 4 2 0 17 

kilü 3 1 0 0 9 0 

ti(ha) 1 9 32 0 1 9 

tsügü 2 3 20 5 1 4 

tsü(ha) 4 6 9 8 5 14 

tü(ha) 4 3 4 1 3 26 

  

        narrativa 

ME 

kagaiha 2 kajapo_ Ak kalusi kukopogipügü nahu 1 

wãke 5 3 25 4 15 

kilü 0 0 0 0 6 

ti(ha) 1 2 0 2 37 

tsügü 0 2 46 0 2 

tsü(ha) 3 22 6 2 5 

tü(ha) 6 1 7 4 0 

 

       narrativa 

ME 

nahu 2 nahum_inbipugu nduhe kw gü ngokuku old villages 1 

wãke 64 2 9 0 0 

kilü 6 0 0 0 0 

ti(ha) 37 7 11 3 1 

tsügü 2 6 9 3 0 

tsü(ha) 7 3 9 7 0 

tü(ha) 2 2 22 0 3 

 

       narrativa 
ME 

old villages 2 old villages 3 rituals 5 saganaha shaman_3 

wãke 11 18 27 0 0 

kilü 0 1 0 0 0 

ti(ha) 3 1 8 1 25 

tsügü 2 4 2 14 1 

tsü(ha) 8 6 10 7 5 

tü(ha) 3 2 1 1 8 
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       narrativa 
ME 

shaman_4 tahununu takwara_or tamakahi 1 tamakahi 2 

wãke 47 0 0 32 1 

kilü 0 0 0 0 0 

ti(ha) 3 0 16 2 0 

tsügü 6 0 42 1 1 

tsü(ha) 3 0 24 5 3 

tü(ha) 0 3 23 25 4 

 

       narrativa 
ME 

Tolo_or Tugumai Uagihütü-ak 

wãke 0 0 124 

kilü 0 0 0 

ti(ha) 2 1 21 

tsügü 10 2 8 

tsü(ha) 4 11 20 

tü(ha) 3 1 2 

 

Os números na tabela acima merecem alguns comentários:  

(i) Em Inha_otomo, kilü ocorre 9 vezes, por tratar-se de uma narrativa que retrata um passado 

muito distante através de memórias supra-individuais com a dizimação de alguns grupos 

locais. 

(ii) Em Fem_eginhoto, o ME clítico tiha ocorre 32 vezes. Esta narrativa apresenta muitas 

ocorrências deste ME, já que sua narradora, Kanu, conta a história de sua própria vida e como 

tornou-se dona e mestre-cantora (eginhoto) de alguns rituais. Por se tratar de memórias 

individuais, Kanu faz amplo uso de tiha já que retrata fatos que viu, sentiu e viveu em 

primeira pessoa. 

(iii) Na narrativa autobiográfica Nahu 1 tiha ocorre 37 vezes, marcando a ênfase que o  

narrador (Nahu) atribui à veridicidade do seu dito, no entrelaçamento de fatos dignos de 

memórias de sua própria vida com sua trajetória política entre índios e Brancos.  

(iv) Em Nahu 2, assim como em Nahu 1, ocorre um grande número de tiha (37 vezes) e, mais 

ainda, de wãke (64 vezes). Além da veridicidade dos fatos, o narrador marca, numa retórica 

intensa, sua autoridade como líder e especialista ritual importante contrastando os conflitos e 
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as acusações que acompanharam sua trajetória. 

(v) Em Shaman_3, Kalusi reconstrói a sua própria formação como pajé; a alta ocorrência de  

tiha (veridicidade de testemunho reflexivo de primeira mão, 25 vezes) é facilmente 

justificada. 

(vi) Em Kagaiha 1, o ME clítico tüha ocorre 26 vezes. Esta narrativa relata eventos dos 

encontros entre índios e Brancos ao longo de pelo menos um século e meio, a partir de 

memórias transmitidas através de gerações até chegar ao próprio narrador, o falecido chefe 

Kujame (Atahulu).  No trecho final, Kujame passa as memórias de um tempo que ele viveu e 

de fatos que ele testemunhou. A ocorrência de tüha deixa evidente que, diante de fatos  

distantes, além de seu testemunho, o narrador revela certa incerteza. A passagem de memórias 

supra-individuais a memórias individuais do narrador é marcada pela ocorrência de kilü na 

parte inicial da narrativa e de wãke na parte final. 

(vii) Vemos a alta ocorrência de wãke em Uagihütü_ak (124 vezes). O narrador enfatiza sua 

voz de autoridade numa estratégia retórica, pessoal e política, por expressar e comunicar uma 

determinada versão. A narrativa contém um tema relevante para os Karib alto-xinguanos: a 

história do conjunto de aldeias que formavam o complexo de Oti, até a primeira metade do 

século XIX, e do qual se originaram os grupos locais Kuikuro e Uagihütü (Matipu). Kanapa, 

como Matipu, sustenta a versão, ou uma versão, a partir dos Matipu, falando numa aldeia 

Kuikuro e no meio doa Kuikuro. O uso de tiha (21 vezes) reforça seu dito com a eficácia da 

evidência direta. 

(viii) Em Rituals 5, o ME wãke ocorre 27 vezes. Sandaki relata como tornou-se dono (oto) do 

ritual Jamurikumalu; tornar-se dono de um ritual gera ou aumenta prestígio entre os Kuikuro e 

portanto, o narrador põe em destaque a autoridade de sua voz em sua vinculação ao valor 

temporal de passado.  

 (ix) Os MEs tsügü e wãke ocorrem 46 e 25 vezes, respectivamente, na narrativa Kalusi. Essa 
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narrativa é um relato das lembranças de Tühopese de fatos lembrados por sua mãe a partir das 

lembranças do pai da mãe. O aparecimento dos MEs demonstra que o locutor relata um 

evento no passado distante com reverberação importante no presente, reafirmando sua 

autoridade de testemunha indireta a partir do uso de wãke e indicando a memória viva da 

cadeia de transmissão de geração a geração com o uso de tsügü. 

(x) Na narrativa Kajapo_ak tem 22 ocorrências do ME tsüha, o locutor conta a história de 

uma pessoa que se transforma em itseke (‘espírito’). Tsüha indica um certo distanciamento do 

falante com relação aos acontecimentos descritos. 

(xi) Nduhe kw gü conta o desaparecimento do ritual homônimo e de seus cantos em um 

passado distante; o uso do ME tüha (22 vezes) revela a reduzida confiança do locutor perante 

o desenrolar, causas e efeitos os fatos relatados. 

(xii) Em Takwara_or o ME tsügü ocorre 42 vezes, esta narrativa conta a origem desse ritual e 

relata fatos a partir de informações de segunda mão, obtidas através de uma cadeia de 

transmissão de geração para geração. 

(xiii) Tamakahi parece uma narrativa na fronteira entre mítico e histórico. É uma biografia de 

um personagem importante (Tamakahi) na história karib do Alto Xingu. Chama nossa atenção 

a ocorrência de tüha (25 vezes), como se o locutor colocasse sua não-certeza diante de fatos 

do passado remoto, trazendo-os para um cenário mais ‘histórico’ do que mítico.  

(xiv) Chamamos a atenção para a pequena ocorrência de MEs em Old_villages 1. Trata-se de 

uma ‘sessão’ que não pode ser definida como narrativa (akinha), mas de uma interlocução 

durante a qual o entrevistador/pesquisador instiga as memórias de seu ‘consultor’ sobre fatos 

por este testemunhados (as mudanças e localizações de antigas aldeias) resultando em 

respostas-fragmentos e não numa narrativa propriamente dita.  

(xv) Outra narrativa quase sem a presença de MEs é Tahununu, que assim como Old Villages 

1, fala da localização de antigas aldeias karib, no caso ao redor da lagoa Tahununu. 
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Poderíamos considerar que essa ‘sessão’ uma sequência de memórias relativamente 

encadeadas sem constituir propriamente uma narrativa (akinha). 

A quantificação não foi um exercício dispensável; uma vez organizada em tabela, ela 

permitiu entender a relação entre os MEs, o subgênero da narrativa ou se o que pensávamos 

pudesse ser uma narrativa, de fato não o é, bem como com o contexto e as intenções 

comunicativas do locutor.  

 

 4.2 Um exercício de comparação entre Kuikuro e Kalapalo 

 

  Os Kalapalo, vizinhos dos Kuikuro e falantes de outra variedade dialetal da LKAX 

(Língua Karib do Alto Xingu), vivem as margens dos rios Culuene e Tanguro. Sua população 

está distribuída em dez aldeamentos: duas grandes aldeias e oito pequenas aldeias com apenas 

algumas famílias. As principais são: Aiha e Tangkugu.  

Ellen Basso, pesquisadora norte americana, realizou estudos antropológicos a partir da 

década de 60 até a década de 90 do século passado; e produziu um considerável acervo de 

gravações de áudio de narrativas míticas e históricas (1973, 1986, 1987, 1993, 1995, 2001, 

2008).  

 Os dois povos (Kuikuro e Kalapalo) não compartilham apenas a língua (LKAX), além 

disso, compartilham tradições musicais, rituais e narrativas específicas dos Karib alto-

xinguanos. Duas narrativas históricas, intituladas Saganaha e Fawcett, citadas nesta 

dissertação, apresentam versões Kuikuro e Kalapalo. As dos Kalapalo foram publicadas em 

Basso (1995) em dois capítulos que contêm observações sobre evidencialidade, marcação 

epistêmica e estrutura textual das narrativas. 

Ellen Basso (1995) afirma que as narrativas vão além do registro apenas de 

localidades e memórias, já que o fundamental é que esses lugares citados estejam inseridos na 
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trajetória histórica e na tradição oral de um povo determinado. É através dos eventos narrados 

sobre lugares antigos e sobre antepassados, como viveram e como agiram, que uma sociedade 

ou grupo humano reproduz sua identidade e reafirma suas raízes, rememorando seus 

antepassados.  

Assim como para os Kuikuro, a arte de contar uma história para os Kalapalo revela a 

autoridade de alguns narradores. A seguir, veremos os MEs em Kalapalo, sua definição e seus 

exemplos, sob a ótica das pesquisas de Basso (1995 e 2008). 

 

4.2.1 Marcadores Epistêmicos em Kalapalo  

 

Ellen Basso é uma referência importante, hoje, para os estudos sobre evidenciais e 

marcadores epistêmicos nas línguas das Terras Baixas da América do Sul. Basso percebeu, ao 

analisar grande número de narrativas e por dominar o Kalapalo falado, a existência de 

pequenas palavras de difícil entendimento e que exigiam uma interpretação que deveria levar 

em consideração à percepção, atitude e representação do locutor sobre o seu dito e o dito dos 

outros, privilegiando o dito de seus interlocutores, com complexas e finas atribuições de valor 

à informação oferecida e comunicada. A autora chega então, a análise dos Marcadores 

Epistêmicos.  

No artigo de Basso de 2008, os Marcadores Epistêmicos (MEs) podem ser divididos 

em seis categorias:  

(i)  a primeira categoria (A) seria de MEs usados para descrever fatos que o locutor 

experienciou, vivenciou, concluidos no passado: wãke, nika, ma, ma a. 

(ii)  com a segunda categoria (B) o locutor estaria fora da descrição do fato:  apa, 

tata, fina, koh.  

(iii)  na terceira categoria (C) concentram-se os sentimentos, as sensações do locutor 
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ou do interlocutor: tafa, kafa, kato, tiki. 

(iv)  com a quarta categoria (D) há uma mudança de postura do locutor por meio 

diante da correção do interlocutor ou da negação do fato narrado: maki, makina, pile. 

(v)  na quinta categoria (E) o locutor quebra a expectativa do ouvinte: ki i,  muk
w
e. 

(vi)  a sexta categoria (F) seria de apelo ao interlocutor de acordo com os degraus de 

confiança estabelecido entre falante e ouvinte e está geralmente relacionada a ‘voz de 

autoridade’: aka, taka, kalaka, nipa, nafa, nifa, kila, dyogu.  

Para Basso, além desses vinte e seis marcadores epistêmicos divididos em categorias, 

há outro conjunto chamado de Expletivos com seis marcadores:  

(i)  Uum: revelaria a ‘consciência do pensamento’, descreveria a ação de forma 

imaginativa. 

(ii)  Kaa: revelaria uma situação de frustração, o locutor se vê incapaz de mudar a 

situação. 

(iii)  Koh: revelaria ‘consciência do mundo’ e desconhecimento do fato. 

(iv)  Ah: também revelaria ‘consciência do mundo’ mas de maneira assertiva, 

positiva. 

(v) Ma: também revelaria ‘consciência do mundo’ mas expressando incerteza a 

respeito dos fatos narrados. 

(vi)  Uum-ma: revelaria falta de entendimento, porém tentativa de compreender o 

fato. 

 Basso afirma que esses dois conjuntos de MEs equivalem a ‘graus de confiança’, força 

nas afirmações, probabilidades, incertezas, negações, descréditos, foco nas pessoas ou na 

interação entre os sujeitos, apelo, correções, quebra de expectativas entre locutor e 

interlocutor. 

 Enfim, para Basso (2008) há uma distinção interna entre os Marcadores Epistêmicos 
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que demonstram graus de confiança e os que apresentam graus de veracidade. Os ‘graus de 

confiança’ estão relacionados com a inter-relação entre o locutor, o interlocutor e o fato 

narrado. Os graus de veracidade estão relacionados aos fatos em si que ajudam a sustentar as 

afirmações do locutor: informações em primeira-mão, evidências sensoriais. 

 Os estudos de Basso apresentam um número maior de Marcadores Epistêmicos de tipo 

‘evidenciais’, enquanto as pesquisas desenvolvidas sobre a variante Kuikuro da LKAX 

apontam para a existência de cerca de vinte MEs (Franchetto, 2003).  

 Wãke e tiha são interpretados da mesma maneira pelas duas autoras. Franchetto, 

porém, chama atenção para kilü, não mencionado por Basso, assim como não são por esta 

mencionados tsügü, tsüha e tüha.  

 Na próxima seção, veremos duas versões de uma mesma história, contada a partir das 

perspectivas dos Kuikuro e dos Kalapalo.  

 

 

 4.2.2 Uma história, duas versões  

 

 Como os Kuikuro, os Kalapalo contam o desaparecimento do coronel e explorador 

inglês Percy Fawcett, que passou pelo Alto Xingu na década de 20, onde despareceu; muitos 

anos depois, uma expedição liderada por Orlando Villas Boas tentou obter informações entre 

os Kalapalo sobre a sua morte. Alguns anciãos kalapalo ainda têm memória dos fatos, assim 

como alguns velhos kuikuro. Em Kalapalo, o narrador foi Kambe, cujo pai foi um dos guias 

de Fawcett pela floresta; em Kuikuro, o narrador foi Nahu, grande líder kuikuro, que por ter 

vivido com os não-indígenas desde muito jovem, sabia falar Português e participou da busca 

dos restos  de Fawcett como  tradutor.  
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Basso afirma (1995: 63):  

What is particularly noteworthy is the “testimonial” character of Kambe’s narrative 

account. By this I mean two things. First is the fact that it is an elicited memory of 

dramatic event in which the teller speaks as a witness rather than as an active 

participant in events. In other words, the story is not really about the teller’s own life 

– as in an autobiography, also a collaborative account – but focuses upon someone 

or something else. In this story, it is clear that any autobiographical “I” that is 

actually present is subdued, with the Englishman and the Kalapalo leaders – their 

conversations and the activities that are of special interest to Kambe – taking center 

stage. 

 

 Ao lermos as duas narrativas, Kalapalo e Kuikuro, notamos, como afirma Basso 

(1995: 63), que as narrativas apresentam visões ‘subjetivas’. 

 A versão kuikuro, diferentemente da versão kalapalo, insinua que o sumiço de Fawcett 

foi de responsabilidade dos Kalapalo, apesar de não afirmar que eles fizeram algo contra a 

vida de Percival Fawcett. A versão kalapalo, por outro lado, responsabiliza os Suyá, povo 

indígena Jê conhecido por sua belicosidade, chamado de angikogo, ‘povo feroz’ (tradução de 

Basso, ‘fierce people’). 

 Franchetto adota a mesma proposta de estruturação narrativa apresentada por Basso: a 

divisão em linhas, que compõem parágrafos que por sua vez formam cenas. Cenas são 

retomadas e o locutor acrescenta novos dados. Os dois narradores são reconhecidos como 

akinha oto (mestres/donos da narrativa), o que traz certo grau de semelhança entre a maneira 

como as cenas são iniciadas e concluídas com o uso de marcas como (i)tsakeha (‘ouça!’) e 

aiha (‘pronto, acabado’). 

Antes de passarmos a análise, precisamos recordar que assim como ao contar uma 

história incluímos nela nosso ponto de vista, nossas opiniões, assim também acontece nas 

duas versões de Fawcett. Tanto em Kalapalo como em Kuikuro, a história faz parte da 

memória coletiva e por isso, todos procuram enfatizar a veracidade dos fatos relatados: 

“Kambe spreads responsibility for what he is saying with the rest of the community, sharing 

that responsibility with others whose own firsthand (quoted) opinions are included in the 
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narrative
16

.” (Basso, 1995: 64) 

 Analisaremos trechos das duas versões (em Kuikuro está em apéndice a esta 

dissertação), analisando, como faz Basso, o uso do ME wãke, e sua interação com outros 

elementos discursivos e com outros ME. 

Fawcett – versão Kuikuro:  

(1) Kaluene hihitsingohopena hegei titsetagü 

‘nós estávamos indo para o sítio do Kaluene’ 

 (...) 

ungua-ma wãke ehekeni Kaluene wãke 

‘qual o grau de parentesco seu com Kaluene?’ 

en apitsi ata...la angaunpügüko laleha 

‘era meu avô - isso mesmo, ele era avô de vocês’ 

 

(2) telokoha ila ehu wãke... 

‘e outros foram com outra canoa’ 

ehua hekuguha 

‘de canoa mesmo’ 

ila teloha ene tüenümbeke 

‘eles estavam vindo de outra direção’ 

tisuge alehüle ige amaha 

‘nós fomos no caminho’ 

 

 (3) Orlando heke tü higei epüpe hogijü 

 ‘Orlando achou os ossos’ 

                                                             
16 "Kambe divide a responsabilidade pelo que ele está dizendo com o resto da comunidade, compartilhando essa 
responsabilidade com outros cujas informações em primeira mão estão incluídas na narrativa." 
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 (...) 

 ‘“você, venha!”’ 

 ugetiha 

 ‘era eu’ 

 

 Reproduzimos abaixo algumas ocorrências de wãke na versão kalapalo, já que é este 

ME que Basso enfoca no capítulo dedicado a essa narrativa. 

Fawcett – versão Kalapalo
17

:  

 

(4) Ina wãke sinïgï, amañu etutongoka wãke tetiñui 

‘Lembro-me daquele tempo distante, quando eles vieram por este caminho, perto de 

onde, muito tempo atrás, eu lembro, estava localizada a aldeia de minha mãe, de modo que 

nós pudéssemos guiá-lo.’ 

Egea wãke taifeke 

‘Isto é o que eu me lembro que ele disse, há muito tempo. 

 

(5) Isagagi wãke apadyu fisuagü gehale. 

‘(Eu lembro de ter visto) Isagagi, também irmão do pai.’ 

  (...) 

Ago otomo wãke inde, Mugika, akanafa anïngo etuko. 

‘Lembro-me de que havia outras pessoas, Mugika e seus parentes, que estavam 

vivendo em sua própria aldeia. Como você sabe que é assim que eles vivem.’ 

Igea wãke fisunduko wãke. 

‘Lembro-me de que havia estes muitos daqueles irmãos. (Ao dizer isso, levanta vários 

                                                             
17 Transcrito pela autora Ellen Basso, retirado do livro The Last Cannibal, 1995. Traduzido por Aline Varela a 

partir da versão em inglês. 
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de seus dedos).’ (...) 

ulemïñigeyalefale egey, Kafindzu itsa wãke.  

‘Porque foi assim que as coisas sempre estiveram lá naquele tempo, os outros 

continuaram no iagarapé Kafindzu, acredite.’ 

Em primeiro lugar, é preciso dizer que a transcrição ortográfica de Basso é anterior e 

muito diferente da adotada por Franchetto, que é a correntemente usada, hoje, pelos Karib 

alto-xinguanos. Em segundo lugar, a tradução de Basso é sem dúvida muito mais do que uma 

tradução propriamente dita, sendo mais uma interpretação discursiva. Observe-se que Basso 

interpreta wãke, em sua tradução, usando modalizadores como ‘ lembro-me’ e ‘acredite’. Ela  

nota, assim como Franchetto, que no inicio da narrativa o próprio narrador deixa clara sua voz 

de autoridade, como vemos no trecho (4, 5 -versão Kalapalo). Percebemos nos trechos - de 

Fawcett em Kuikuro (1,2 e 3) e de Fawcett em Kalapalo (6) o uso de wãke ligado diretamente 

a recortes temporais da cena narrada, Tempo Passado e voz de autoridade que não quer ser 

questionada.  Por fim, no trecho (3 - versão Kuikuro) vemos a interação entre wãke e tiha para 

expressar lembranças baseadas em evidências de primeira mão. Comparando as duas versões, 

vemos que wãke é muito frequente na versão kalapalo, enquanto que na versão kuikuro 

predomina tiha, o que revela duas estratégias um tanto diferentes para atingir o mesmo fim: a 

forte validação de lembranças individuais compartilhadas. 
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4.3  Conclusão  

 

 Neste capítulo foi possível fundamentar melhor o foi dito no capítulo 3: rememorizar e 

contar são fundamentais para esses povos de cultural oral. Percebemos que o uso e presença 

dos MEs ajudam no jogo discursivo que sempre existe entre locutor e interlocutor. A 

perspicácia do locutor faz dele um bom contador de histórias e a partir de suas evidências 

sensoriais ou falta dessas evidências pode construir, tecer a trama daquilo que está sendo 

transmitido ao outro. É fundamental o ponto de vista do locutor e sua relação com os fatos, a 

confiança e a credibilidade que é atribuída, ou não, à informação e o tipo de fonte daquela 

informação. O uso dos MEs com sua frequência e distribuição nas diferentes narrativas 

permitiu revelar não apenas a estratégia interlocutiva de cada narrador como indicar 

subgêneros de narrativa ‘histórica’ ou descaracterizar o que pensávamos fosse uma narrativa. 

 Vimos que dois dos MEs estudados – wãke e kilü – são marcas de regimes de memória 

e carregam ao mesmo tempo valor temporal (passado distante ou remoto) e valor epistêmico 

(voz de autoridade), diferenciando-se, provavelmente, por pesos distintos de cada valor: com 

wãke o de ‘voz de autoridade’ sobressai; com kilü a distância temporal sobressai. Esta é ainda 

uma hipótese a ser testada. 

 Confirmamos o que afirma Basso com relação a tiha, ME de testemunho pessoal, 

memória individual, evidência sensorial direta. Propomos que os MEs tsügü, tüha e tsüha 

possuem valor de menor grau de certeza, evidências indiretas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação teve seu começo na Iniciação Científica; o tema dos Marcadores 

Epistémicos em narrativas ‘históricas’ kuikuro foi nela aprofundado e concretizado. Foram 

várias etapas de trabalho: a seleção do corpus específicos de 29 narrativas, sua investigação, 

uma por uma, sua classificação em subgêneros a qual pertenciam, a escolha dos seis MEs a 

serem enfocados: wãke, kilü, ti(ha), tsügü, tsü(ha) e tü(ha). Procuramos entender sua 

morfologia, sintaxe e semântica e o contexto das cenas narrativas. Procedemos à 

quantificação de suas ocorrências para conseguirmos visualizar sua distribuição e a natureza 

de cada narrativa. Assim, a quantificação foi fundamental para responder a questões como: 

“por que temos tantos wãke na narrativa X?; por que não temos nenhum ou tão poucos ME na 

narrativa Y?” 

 Foi necessário dedicar o primeiro capítulo à informações sobre a história do sistema 

regional multilíngue e multietnico do Alto Xingu e dos Karib alto-xinguano, já que se trata de 

um pano de fundo indispensável para nos aproximarmos das narrativas ‘históricas’. 

Apresentamos um perfil da Língua Karib do Alto Xingu (LKAX), da qual o Kuikuro é uma 

variedade dialetal, a partir da já considerável produção de outros pesquisadores, que incluem 

minha orientadora, Bruna Franchetto. Introduzimos alguns autores que, na literatura 

linguística, trataram de evidencialidade e Marcadores Epistêmicos. A partir das propostas de 

De Haan e de Faller, chegamos à conclusão de que na LKAX (e Kuikuro), como em outras  

línguas, valores epistêmicos e de evidencialidade se sobrepõem, se fundem. 

Após a análise das narrativas ‘históricas kuikuro’, descrevemos os MEs selecionados 

que nelas ocorrem.  

 Foi possível, assim, propor que wãke e kilü são ao mesmo tempo marcadores de tempo 
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de passado distante ou remoto. O primeiro destaca da ‘voz de autoridade’ do locutor, que 

atribui veracidade e alto grau de confiança ao seu dito. No segundo, a voz de autoridade não 

se superpõe ao valor temporal. Propomos a possibilidade de tratar-se de dois regimes de 

memória, um mais individual, outro mais coletivo. Em termos de comportamento 

morfosintático, wãke é uma forma livre, um advérbio, com certa mobilidade de posição na 

frase;  kilü é um clítico rigidamente pós-verbal. Já os MEs tiha, tsügü, tüha e tsüha são todos 

clíticos, frequentemente em segunda posição na frase (após o primeiro constituinte), às vezes  

se apoiando a verbos de dizer que ocorrem fechando falas diretas citadas. Todos podem 

ocorrer mais de uma vez no mesmo enunciado. 

 Ti(ha) indica certeza por evidência externa visual, grau de confiança máximo, 

veracidade absoluta. Tsügü, tüha e tsüha marcam graus de distanciamento entre o locutor e o 

seu dito. Tsügü indica uma memória viva do fato do locutor ter ouvido a informação de 

alguém que a ouviu de outra pessoa (informação de segunda mão); tsü(ha) marca a incerteza 

do locutor que não assumiria a veracidade incontestável dos fatos, assim como tü(ha). 

 Há muitos outros MEs na LKAX, e em Kuikuro, e a pesquisa precisa continuar. 

Esperamos, contudo, ter contribuído para uma melhor compreensão destas pequenas e 

bastante misteriosas palavras que dão sabor, sangue e carne, como dizem os Kuikuro, aos 

enunciados. E pretendemos ter contribuído para realçar a importância dessas narrativas para a 

história oral dos povos indígenas. 
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ANEXO 01 – Caderno de Campo         

 

Transcrição ortográfica de narrativa feita em campo por Bruna Franchetto a partir de gravação com 

ajuda de consultor indígena. 1997. 
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Akinhá transcrita por Jamaluí Mehinaku Kuikuro,  a partir de gravação áudio, 2002 (cad.3, p. 5a) 
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Akinhá traduzia por Jamaluí Mehinaku Kuikuro, 2002 (cad.3, p. 5b) 
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ANEXO 02 – Exemplo de página do ELAN  

 

Imagem feita do Elan com Nduhe_kw gü aberto com um arquivo de vídeo: 
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Imagem com Saganaha aberto com arquivo de áudio: 
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ANEXO 03 – Fawcett (versão Kuikuro)   

 

 O presente trecho foi selecionado pela autora, a partir do original, para apresentar a 

história geral sobre o aparecimento e desaparecimento do explorador Percival Fawcett entre 

os índios kuikuro. A narrativa foi feita por Nahu com ajuda em alguns pontos de seu neto 

Mutuá, a gravação deu-se no dia 03 de outubro de 2000 e tem duração de aproximadamente 

meia hora. O pesquisador que gravou esta narrativa foi Carlos Fausto.  

 

TrsNh   Itita tahüle uatai 

TpNh    quando eu estava lá 
 

TrsNh   uitute leta indeha Alahatuate 

TpNh    eu estava aqui na minha aldeia Lahatua 

 
TrsNh   inhalü...uingenügü letiha ihekeniha 

TpNh    não.... eles me chamaram 

 
TrsNh   atangetiha uge 

TpNh    então eu fui 

 
TrsNh   Orlando heke alehüle egei engü 

TpNh    Orlando lá  

 

TrsNh   Kalapalo ikukinetagü 
TpNh    estava perguntando insistentemente aos Kalapalo 

 

TrsNh   üngeleha Fawcett ipügüpe 
TpNh    a respeito dos ossos de Fawcett 

 

TrsNh   üle ingugitomi alehüle egei uheke uitinhi enhügü 
TpNh    vieram me procurar para resolver o problema 

 

TrsNh   ülepe utimbelü leha 

TpNh    depois eu cheguei 
 

TrsNh   isanetügükoha ese kilüha ago kilü isanetügü kilü 

TpNh    o chefe deles disse, eles disseram, o chefe dele(s) disse 
 

TrsNh   inhalü tisikaminkgita kusekuakige engü heke 

TpNh    “nossa! Estão nos atrapalhando demais mesmo,  

 
TrsNh   kuta pügüko heke untsi nügü iheke 

TpNh    os nossos avós (os brancos), sobrinho” - ele disse 

 
TrsNh   opü inhalü tihataingope hüngü ukita umbege nügü iheke 

TpNh    “estou dizendo sem sucesso que (isto aconteceu) quando nós não existíamos” 
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TrsNh   inhalü ekuguma uhunümi ihekeni 

TpNh    eles não sabiam de nada mesmo 

 
TrsMt   katohola unkgu Tsika  imüki 

TpMt    ele se parecia um pouco com Tsica  

 

TrsNh   eniküle ukilü eni... 
TpNh    “é mesmo?” eu disse 

 

(...) 
 

TrsNh   Fawcett ipügüpe hakilüti itsagü Fawcett 

TpNh    ele (Orlando ) queria desenterrar os ossos de Fawcett 

 
TrsNh   ehekingi 

TpNh    isso mesmo 

 
TrsNh   ingitüeniha amago 

TpNh    “vocês é que decidem” 

 
TrsMt   Orlando itsaha ületi 

TpMt    Orlando estava querendo isso? 

 

TrsNh     Orlando ulegüna leha igei 
TpNh    sim, Orlando estava mandando 

 

TrsNh   Orlando ülegüha eh  
TpNh    sim, era Orlando que estava mandando 

 

(...) 
 

TrsNh   inkgugipoga hüle kapohongopeha apüngühüha 

TpNh   eles queriam desenterrar o corpo de uma pessoa alta para enganá-lo 

 
TrsNh   Mugika hakilü inha leha egei ütelüko 

TpNh    eles foram desenterrar o corpo de Mugika 

 
TrsNh   kogetsi hunda leha 

TpNh    quando foi no outro dia 

 

TrsNh   Orlando itagimbakilü 
TpNh    comprimentamos Orlando 

 

TrsNh   Orlando tetagü aiha 
TpNh    Orlando estava indo – pronto 

 

TrsMt   uama ta iheke 
TpMt    o que ele estava dizendo? 

 

TrsNh   üleha ukipipügüha Kalapalo heke 

TpNh    foi eu que disse para os Kalapalo 
 

TrsNh   ipügüpe hakilü tunügüti hüle egei itsagü 

TpNh    ele (Orlando) estava querendo que eles (Kalapalo) dessem os ossos 
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TrsNh   aitsüküha tinhegutiha Orlando itsagü 

TpNh  Orlando estava querendo ganhar dinheiro (com a descoberta dos ossos) 

 
(...) 

TrsNh   Kahukuigi tsüna leha apiniha tihatiha ta iheke 

TpNh    dizem que foi Kahukuigi que o matou 

 
TrsNh   Kahukuigi tsüha apiniha 

TpNh    Kahukuigi foi o matador 

 
TrsNh   Ila aleha ande ngikomunde hinde 

TpNh    lá, não sei onde... 

 

TrsNh   onginda tahüle igei uinha hüle ehekeni ongindagü 
TpNh    “vocês estão escondendo de mim” 

 

TrsNh   atangeko ngapaha ütelüko 
TpNh    então eles foram lá 

 

TrsNh   ülepe egete leha igelü ongindigiha 
TpNh    então o levaram onde ele estava enterrado 

 

TrsNh   etetongopeko 

TpNh    eles foram de lá da aldeia 
 

TrsNh   Tehupe tupongabege 

TpNh    lá em Tehupe 
 

(...) 

 
TrsNh   inhalü leha ngikomunde ngapa ande 

TpNh    eu não sei onde aconteceu isso 

 

TrsNh   Riona não naõ não 
TpNh    no Rio, não, não, não 

 

TrsNh   tüngipilaka Rei ngipi ngapa pape tsuhügüha 
TpNh    o Rei devia ter um papel antigo 

 

TrsNh   epüpe Fawcett ipügüpe 

TpNh    os ossos de Fawcett 
 

TrsNh   imbüatepügü Kalapalo heke 

TpNh    os Kalapalo que falsificaram 
 

TrsNh   ülepe ingike 

TpNh    depois, olhe 
 

TrsNh   ahehipügü kae tsahüle atütüte leha hüle uhunüningo eheke 

TpNh    com a escrita você saberá a verdade 

 
TrsNh   aiha 

TpNh    pronto 
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TrsNh     

TpNh    sim 

 
TrsNh   engiho ütelü 

TpNh    ele foi 

 

TrsNh   kuketüi leha Kalapalo tetüi tetüi 
TpNh    eles ficaram ansiosos, os Kalapalos ficaram anciosos 

 

TrsNh   tipüminhü ihenügü igakaho letsügüi gele hegei 
TpNh    antes de pegar o pagamento, isto foi a primeira vez 

 

TrsNh   h  

TpNh    h  
 

TrsNh   isünkgülü inene 

TpNh    dormiram lá 
 

TrsNh   lepe leha topu kogetsi topu lepe 

TpNh    depois, ficou lá, no outro dia 
 

TrsNh   he hijau enhügü inde giti atai 

TpNh    o avião veio quando o sol estava aqui 

 
TrsNh   jornalista beha Miutu kagaiha ikeha 

TpNh    um jornalista, Milton veio com o Branco 

 
TrsNh   igehungu jogu ekuguha 

TpNh    ele era forte! 

 
TrsNh   Orlando atai nkgugeletsüha igia gele hüle 

TpNh    Orlando ainda estava deste tamanho 

 

TrsMt   inkeapa ande ihunkgui 
TpMt    olhe ele aqui pequeno! 

 

TrsNh     
TpNh    sim 

 

TrsNh   jornalistaha agoi jornalistakoha agoi jornalista 

TpNh   eram jornalistas, eram jornalistas, jornalista 
 

TrsNh   tita geleha etete osiha kigeke titselü 

TpNh    lá na aldeia, “vamos lá!”, nós fomos 
 

TrsNh   isegiküipügüpe gele tisitaginhü ike 

TpNh    desde que saimos, ficamos conversando com ele 
 

TrsNh   Intsagü atüponga tisinhügü 

TpNh    chegamos no porto de Intsagü 

 
TrsNh   ehua geleha titselü tisitaginhale 

TpNh    ficamos conversando muito na canoa 
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(...)  

 

TrsNh   indongopeinhe leha hüle etelü 
TpNh    ele veio de lá 

 

TrsNh   túú apilü leha túú apilü 

TpNh    túú mataram ele, túú mataram 
 

TrsNh   apüngü leha apüngü 

TpNh    ele morreu, morreu 
 

TrsNh     inhatepügü hegei angiha ipügüpe 

TpNh    lá está a sepultura dele, onde estão os ossos dele 

 
TrsNh   angi 

TpNh    lá 

 
TrsNh   tigitigi ekutsü tsüitsüi Orlando 

TpNh    Orlando estava muito satisfeito 

 
TrsNh   ihakilü iheke pok pok pok 

TpNh    ele os desenterrou (os ossos) pok pok pok pok 

 

TrsNh   ipügüpe boo ipügüpe 
TpNh    os ossos dele eram grandes 

 

TrsNh   aiha 
TpNh    pronto 

 

TrsNh   a isitügüpe inügü mbüü 
TpNh    pegou a caveira dele mbüü 

 

TrsNh   igia sitügüpe 

TpNh    a caveira dele 
 

TrsNh   tsorokü Orlando heke 

TpNh    Orlando pegou 
 

TrsNh   inkenipa inhanguenügü igehunde iheke 

TpNh    ele a pegou no colo e dançou com ela 

 
TrsNh   tok tok tok inhangünenügü 

TpNh    tok tok tok dançou com ela 

 
TrsNh   gainhaiha egei tinhügüingo atehe 

TpNh    por que ele pensou que iria ganhar muito (dinheiro) 

 
TrsNh   gainhaiha tinhügüingo 

TpNh    ganharia muito dinheiro 

 

TrsNh   aiha 
TpNh    pronto 
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TrsNh   Miutube igehunde 

TpNh    Milton estava lá 

 
TrsNh   angolotsekaha egei tuepügü ehekeni 

TpNh    “é verdade que vocês o mataram?” 

 

TrsNh   igehundongo telo leginügü i... 
TpNh    perguntaram para as outras pessoas daqui 

 

TrsNh   an agilü leha ihekeni 
TpNh    eles jogaram (os ossos) 

 

TrsNh   uhitseke tsama kagaiha enhügü 

TpNh    o Branco ficou confuso  
 

TrsNh   a... inhalü 

TpNh    nada 
 

TrsNh   inhalüma Orlando inhaha ihüsui 

TpNh    Orlando não teve vergonha (de falar) 
 

TrsNh   ihakila hekugu geleha Orlando imüntonkgitsa iheke 

TpNh    ele ficou cara a cara com Orlando 

 
TrsNh   inhalüma kagaiha hüsui inhalü 

TpNh    o Branco não tinha vergonha 

 
TrsMt   uama ta iheke 

TpMt    o que eles estavam dizendo? 

 
TrsNh   üleha itsotakitagü Orlando kotakitagüha 

TpNh    ele não estava acreditando em Orlando 

 

TrsNh   igeha ipügüpe engü kotakitagü Kalapalo kotakitagü 
TpNh    ele não estava acreditando nos ossos dos quais os Kalapalo estava falando 

 

TrsNh   Miutu heke jornalista 
TpNh    Milton, o jornalista 

 

TrsNh   angolotse hegei 

TpNh    isto é verdade! 
 

TrsNh   angolokaha egei 

TpNh    isto é verdade! 
 

TrsNh   en angolotse hegei 

TpNh    isto é verdade! 
 

TrsNh   ago kitagütiha 

TpNh    o pessoal dizia 

 
TrsNh   tüheke tina hüle uhunalü uheke 

TpNh    eu não sei de nada 
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TrsNh   Kuhikugu tahüle otohongo engü itagü ugei 

TpNh    eu sou Kuikuro, de outro povo 

 
TrsNh   ago naleha tuenimbüngü 

TpNh    essas pessoas são as que mataram 

 

 
TrsNh   he inhalü ekugu 

TpNh    ficou assim 

 
TrsNh   inhalü...inhalü jornalista heke ikeninümi 

TpNh    o jornalista não acreditava em nada 

 

TrsNh     
TpNh      

 

TrsMt   inhalü ikeninümi Miutu heke 
TpMt    Milton não acreditava em nada? 

 

TrsNh   ijegindagü hegei 
TpNh    ele ficava perguntando 

 

TrsNh   atütüi hüle egei isakihatüingi uheke 

TpNh    eu não estava querendo contar a verdade para ele 
 

TrsNh   uapetagüha Orlando heke 

TpNh    Orlando me pressionava (para não falar a verdade) 
NtNh    apetagü, apenügü - cercar, pressionar 

 

TrsNh   uinha hekugu akatsange atütüi ihanümi eheke 
TpNh    ele (Orlando) falou para eu contar a verdade para ele 

 

TrsNh   ila akatsange 

TpNh    foi assim 
 

TrsNh   titaginkgitila 

TpNh    ele ficou falando sem parar 
 

(...) 

TrsNh   igehundalü hekugutsüngapa hüle atai 

TpNh    se fosse hoje mesmo 
NtNh    ige-hunda-lü - este-no momento - REL 

 

TrsNh   atütüi tengeholü hüle uheke 
TpNh    eu iria colocar medo nele 

 

TrsNh   aitsükü ekuguha ihipügü uhiholü 
TpNh    eu iria pedir o pagamento de verdade 

 

TrsNh   uhitsüe ukiholü kalapalo heke 

TpNh    eu falaria aos Kalalapo “peçam mais!” 
 

TrsNh   a inhalü 

TpNh    assim ficou 
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TrsNh   taili taili taili 

TpNh    ficaram festejando, festejando, festejando 

NtNh    ailuN - t-aili – forma participial 
 

TrsNh   Orlando heke tü higei epüpe hogijü 

TpNh    Orlando achou os ossos 

 
TrsNh   Orlando heke tü higei epüpe hogijü 

TpNh    Orlando achou os ossos 

 
TrsNh   ikagu telü leha 

TpNh    a notícia se espalhou (lit. a notícia foi) 

 

TrsNh    ...lepei teti aetsingo hija  
TpNh    depois veio um avião 

 

TrsNh   inhütelüha 
TpNh    pousou 

 

TrsNh   engü hegei etinenünkgoha 
TpNh    isso era o início da chegada deles 

 

TrsNh   undema egei ütelüko nügü iheke 

TpNh    “onde vocês foram?” ele disse 
 

TrsNh   osiha egete 

TpNh    “você, venha!” 
 

TrsNh   ugetiha 

TpNh    era eu 
 

TrsNh   pokü pokü üngeleha 

TpNh    ele pokü pokü 

 
TrsNh   búúúú..... 

TpNh    grande 

 
TrsNh   etuãke lü lehüle ege inde ukilü 

TpNh    “ele sobrevoou aqui” eu disse 

 

TrsNh   he etuãke lü 
TpNh    ele sobrevoou 

 

TrsNh   etimbelü hetü... 
TpNh    ele chegou 

 

TrsNh   kaküngi uahehitsagü kaküngi 
TpNh    muitos tiraram fotos 

 

TrsNh   Kalapalo ahehitsagü 

TpNh    fotografaram os Kalapalo 
 

TrsNh   aiha tita leha tisitsagü 

TpNh    ficamos lá 
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TrsNh   aiha okogetsi hunda leha 

TpNh    pronto, no outro dia 

 
TrsNh   aiha 

TpNh    pronto 

 

(...) 
TrsNh   tita ngapaha tihati jona ata iheke tatute ikagu leha 

TpNh    lá ele divulgou no jornal, todas as notícias 

 
TrsNh   etena leha titselü 

TpNh    voltamos para a nossa aldeia 

 

TrsNh   etena leha hõhõ engü tumunduki 
TpNh    voltamos, fomos pegar polpa de pequi 

NtNh    tumundu - polpa de pequi fermentada guardada na água 

 
TrsNh   inhalü naha eteta kuminhangoi tügipehi 

TpNh    lá tinha pouca comida 

 
TrsNh   uh  

TpNh    uh  

 

TrsNh   tita tisünkgülü takiko 
TpNh    lá dormimos duas noites 

 

TrsNh   etepe hüle etepea 
TpNh    na aldeia velha, no lugar da velha aldeia 

 

TrsNh   Kunugijahütüna hegei titselü 
TpNh    eles foram para Kunugijahütü 

 

TrsNh   tita lehüle tisatai 

TpNh    nós estávamos lá 
 

TrsNh   aua opogipügü atai leha 

TpNh    seu tio já tinha nascido 
 

TrsNh   amako gele inhalü gele inhalü 

TpNh    as mães de vocês ainda não tinham nascido 

 
TrsNh   lepe leha engihõ leha 

TpNh    passou o tempo 

 
TrsNh   tisenhügü imute ekugu 

TpNh    quando estávamos voltando 

 
TrsNh   titsetai nügü iheke 

TpNh    “nós vamos”, ele disse 

 

TrsNh   ti ti ti kukuhete ekuguha Kalapalo tumundusü 
TpNh    fomos andando, o pequi do Kalapalo nos deixa com o corpo todo dolorido 

 

TrsNh   ülepe alehüle egei 
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TpNh    depois disso 

 

TrsNh   uagi ohinhe tisinhümbata 
TpNh    estávamos debaixo do pé de jatobá 

 

TrsNh   itita behõhõ tügekutsinhü ilijü tsiheke kogo kogo..... 

TpNh    lá tomamos mingau de pequi 
 

TrsNh   ande balüle ukugahita gele agipongele 

TpNh    hoje o pequi dá muitas frutas 
 

TrsNh   et......egea sin... opü opü etsako gele 

TpNh    é assim, “nossa! vocês estão chegando!” 

 
TrsNh     gele ukilü 

TpNh    “sim”, eu disse 

 
TrsNh   engü akago inha kige ukilü 

TpNh    “vamos até eles”, eu disse 

 
TrsNh   iti...isepongani 

TpNh    até perto deles 

 

TrsNh   igia leha aetsi unkgu gele 
TpNh    só tinha uma (pessoa) 

 

TrsNh   angi bola aginimbüngüko 
TpNh    osque foram jogar bola 

 

TrsNh   ogopijü 
TpNh    voltaram 

 

TrsNh   kaküho 

TpNh    correndo 
 

TrsNh   hija  heke tisuanügü 

TpNh    o avião passou por cima de nós 
 

TrsNh   aááá............. 

TpNh    aááá............. 

 
TrsNh   aiha 

TpNh    pronto 

 
TrsNh   hija  akatsange ila leha nügü 

TpNh    “o avião está vindo mesmo”, disseram 

 
TrsNh   hija  üntelü bele angi leha 

TpNh    o avião já pousou lá 

 

TrsNh     hugoi indike iheta tiheke 
TpNh      estávamos pegando os peixes hugoi  

 

TrsNh   aiha 



144 
 

TpNh    pronto 

 

TrsNh   ülehata tutututu kakühongo enhügü 
TpNh    enquanto isso, o pessoal veio correndo 

 

TrsNh   anti begele takühongo anti 

TpNh    estavam vindo as pessoas correndo 
 

TrsNh   tübena a Igo bale egei nügü 

TpNh    “quem é esse?”, “ah, é Igo”, disseram 
 

TrsNh   tututu...... 

TpNh    correndo 

 
TrsNh   una eteta nügü una 

TpNh    “para onde você vai?”, disse 

 
TrsNh   kupinhanoko Nahu itigi 

TpNh    “buscar Nahu, o nosso irmão mais velho” 

 
TrsNh   angi kagaiha itiginho ila ütetomi Xavantinana 

TpNh    “tem um Branco lá que veio te buscar para ir para Xavantina” 

 

TrsNh   opü 
TpNh    nossa! 

 

TrsNh   a etinhi akatsange ande 
TpNh    “aqui está quem veio te buscar” 

 

TrsNh     uama einhügü 
TpNh    “como você vai?” 

 

TrsNh   Orlandonaha uingetatinhi 

TpNh   era Orlando que estava me chamando 
 

TrsNh   utelü belaleha 

TpNh    eu fui lá 
 

TrsNh   osiha onotüeha ige ukilü 

TpNh    “vocês podem ficar aqui pegando os peixinhos”, eu disse 

 
TrsNh   utetaiha 

TpNh    “eu estou indo” 

 
TrsNh   utake ale ekugu utelü 

TpNh    eu fui obrigado a ir (eu não estava querendo ir, largar o que eu estava fazendo) 

 
TrsNh   ti ti ti ti 

TpNh    fui andando 

 

(...) 
TrsNh   Orlando inha tsüitsü tüitsüi 

TpNh    Orlando estava muito feliz 
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TrsNh   uitagimbakitagü iheke 

TpNh    ele estava me comprimentando 

 
TrsNh   aiha 

TpNh    pronto 

 

TrsNh   Nahu jornalista heke elegindote 
TpNh    “Nahu, se o jornalista te perguntar 

 

TrsNh   Orlando apa ijegindüke ekilüingo 
TpNh    pergunte para Orlando, você vai dizer 

 

TrsNh   ahütüha atütüi ihanümingola eheke ahütü 

TpNh    você não irá contar direito para ele” 
 

TrsMt   jatsitsü 

TpMt    coitado dele 
 

TrsNh   aiha 

TpNh    pronto 
 

TrsNh   inhalü Orlando ingukinümi 

TpNh    Orlando ficou sempre de olho 

 
TrsNh   uaminkgusü ake hüle ehülu hüle 

TpNh    “você só irá andar com o meu amigo 

 
TrsNh   hekini tsahüle 

TpNh    eles são bons 

 
TrsNh   ngike tapa uaminkgusü hüle anügü 

TpNh    olhe meus amigos” 

 

TrsNh   inhalü ekugu 
TpNh    ficou assim 

 

TrsNh   tisahegitilü leha 
TpNh    amanhecemos 

 

TrsNh   aiha 

TpNh    pronto 
 

TrsNh   Nahu ahija  akatsange ãti 

TpNh    “Nahu, o avião está vindo 
 

TrsNh   hija  nügü iheke 

TpNh    o avião”, ele disse 
 

TrsNh   igia unkgu ingitü ahija  üntelü 

TpNh    o avião desceu assim pequeno 

 
TrsNh   igia unkgu ingitü ahija  üntelü 

TpNh    o avião desceu assim pequeno  
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TrsNh   igia unkgu ingitü ahija  üntengalü 

TpNh    o avião estava sempre descendo assim pequeno 

 
TrsNh   booh 

TpNh    muitos! 

 

TrsNh   huhuhuhun kagaiha etuhutelü 
TpNh    muitos Brancos se juntaram 

 

 
TrsMt   ingilü inhaha 

TpMt    vieram olhar isso? 

 

TrsNh   ingilü inhaha 
TpNh    vieram olhar isso 

 

TrsNh   igehunde leha ihakipügü itsagü 
TpNh    (os ossos) estavam expostos 

 

TrsNh   tahoha ikeha taho ihügipügüi tongindinhüpe 
TpNh    estava a faca que tinha sido enterrada junto com ele 

 

TrsNh   üle hegei isikutsepügüha número ititü ingita ihekeni 

TpNh    aí eles estavam olhando a pintura dele, o nome do número 
 

TrsNh   epinkgitako ekuguha ingilü heke 

TpNh    eles não estavam conseguindo indentificá-lo (lit. o olhar os fazia errar) 
 

TrsNh   ih... inham... 

TpNh    e nada... 
 

TrsMt   unguma tahopei nhüilükoi nhündokonga 

TpMt    qual a faca que eles colocaram junto dele? 

 
TrsNh   e  

TpNh    e  

 
TrsNh   itsahogupe hekugu geleha 

TpNh    era a faca dele mesmo 

 

TrsNh   itsahogupe hekuguha itsahogupe 
TpNh    a faca dele mesmo, a faca dele 

 

TrsNh   Mugika tahogupe 
TpNh    a faca de Mugika 

 

TrsNh   ihügipügüi belaha tüinhüpe 
TpNh    o que tinha sido enterrada junto com ele 

 

TrsNh   igehungu hegei itsapohondui 

TpNh    a faca era deste tamanho 
 

TrsNh   ami tingi ige hunguki patri heke 

TpNh    aí o padre o identificou 
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TrsNh   padre padre Kubonik... 

TpNh    o Padre Kubonik... 

 
TrsNh   ekü 

TpNh    é, é.... 

 

TrsNh   uangapa ititüpe anügü 
TpNh    eu não sei como era o nome dele 

 

 
TrsNh   et...ahehitsü tingi iheke 

TpNh    ele olhou a escrita (leu) 

 

TrsNh   kagaiha ku gü akiti ekugube elipoilü 
TpNh    ele o indentificou na língua Americana (lit. dos hiper-caraíba, hiper-Brancos) 

 

TrsNh   inhalü ekugu búúúúú...... 
TpNh    e ficou muito agitado 

 

TrsNh   üle lemakina igei nügü iheke kagai... 
TpNh    “este é o verdadeiro”, os Brancos diziam 

 

TrsNh   inkeapa ila anügü ila anügü kagaiha 

TpNh    “olhe aqui! olhe aqui!”, os Brancos diziam 
 

TrsMt   tüma padre ititüi 

TpMt    como era o nome do padre? 
 

TrsNh   e ekü ant... 

TpNh    é, é ... 
 

TrsNh   padre Kubokíni 

TpNh    padre Kubokíni 

 
TrsNh   üle leha ingini 

TpNh    foi ele que viu 

 
TrsNh   tüngingitohoki beha ige hunguki 

TpNh    ele viu com a sua lupa 

NtNh    tüngingitoho - aquilo que serve para ver 

 
TrsNh   teh...engü ngikona engini bela 

TpNh    alguém trouxe isso 

 
TrsNh   Stene tongo anügü tatanheti ülekiha 

TpNh    Stene...eu não sei, eu esqueci 

 
TrsNh   üle lemakina igei 

TpNh    “esse é o verdadeiro” 

 

TrsNh   tikagukisi iheke 
TpNh    ele divulgou 

 

TrsNh   a inhalü 
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TpNh    assim ficou 

 

TrsNh   okogetsi gehale ahija  üntelü 
TpNh    no dia seguinte o avião pousou de novo 

 

TrsNh   aminga tilako lahüle uünkgüpügü atai hüle 

TpNh    no dia seguinte, depois de tres noites 
 

TrsNh   akinha telü ngapoha 

TpNh    a notícia foi divulgada 
 

TrsNh   ihitsümbügü kaenga Amerikana beha 

TpNh    chegou a viúva dele, uma amaricana 

 
TrsNh   ha inhalü 

TpNh    ficou assim 

 
TrsNh   lepei ale kogetsi leha sinügü 

TpNh    então no dia seguinte ela chegou 

 
TrsNh   Nahu nügü iheke Nahu 

TpNh    “Nahu!” ele disse “Nahu!” 

 

TrsNh   ihitsümbügü enhümingo akatsege ihitsümbügü 
TpNh    a viúva virá mesmo, a viúva 

 

TrsNh   imugupeha enhümingoha enhümingo 
TpNh    o filho dele virá também 

 

TrsNh   h  inhalü he 
TpNh    ficou assim 

 

TrsNh   aiha 

TpNh    pronto 
 

(...) 

TpNh    depois, quando o sol estava aqui 
 

TrsNh   en tegiküi akatsange hiu tongopengine leha ihitsümbügü 

TpNh      viúva dele já tinha saido do Rio 

 
TrsNh   inde atai etimbelü 

TpNh    quando o sol estava aqui ela chegou 

 
TrsNh   kanpona atsange ketenge 

TpNh    “você não vá ao campo (de pouso)! 

 
TrsNh   inde gele akatsange einhügü 

TpNh    você fica aqui 

 

TrsNh   inaha isitai 
TpNh    deixa ela vir aqui” 

 

TrsNh   eh  



149 
 

TpNh    eh  

 

TrsNh   sinügü nügü iheke 
TpNh    “ela veio”, ele disse 

 

TrsNh   üngeleha esei ihitsümbügüha esei 

TpNh    essa é aquela, essa é a viúva dele 
 

TrsNh   inhüntelü leha 

TpNh    ela desceu (do avião) 
 

 

TrsNh   itinhi telü leha 

TpNh    foram buscá-la 
 

TrsNh   titage leha sinügü úú.... 

TpNh    ela veio direto 
 

TrsNh   ipügüpe igelü leha igakahoha egei 

TpNh    levaram os ossos para a frente dela 
 

TrsNh   inhalü ekugube 

TpNh    assim ficou 

 
TrsNh   inkenipa kagaiha enhügü 

TpNh    tinha muitos Brancos 

 
TrsNh   üle higei nügü 

TpNh    “aqui está”, disseram 

 
TrsNh   Orlando heke isitügüpe ingonenügü 

TpNh    Orlndo pegou a caveira 

 

TrsNh   a inilü leha egei 
TpNh    ela chorou 

 

TrsNh   inilunda leha 
TpNh    ficou chorando 

 

TrsNh   ãugu hüngütsüha ãugu 

TpNh    ela tinha razão 
 

TrsNh   itsahogupe tingiti 

TpNh    eles trouxeram a faca dele 
 

TrsNh   ingilü iheke 

TpNh    ela viu 
 

TrsNh   ngikomunde ngapa leha nhingitohokoha ngikomunde 

TpNh    eu não sei onde estava a lupa deles 

 
TrsNh   akagope hekugu leha aminga leha 

TpNh    eles, o pessoal de hoje tem muitos equipamentos (tradução livre do consultor) 
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ANEXO 4 – Tabela de dados das narrativas 
 

NARRATIVAS NARRADORES DATA  

GRAVAÇÃ

O 

DURAÇÃO COLETOR TRANSCRITOR TRADUTOR 

Amagü otomo Kanapa e Mutuá 25/06/ 00:16:12 s CF Asusu e MS Jamalui 

Fawcett Nahu, Mutuá  03/10/2000 00:30:17 s CF MS Jamalui 

Fem_eginhoto1 Kanu, Mk   00:38:27 s CF Jamalui Jamalui& CF 

Ihumbe Aitsehü, Takumã 10/01/ 00:09:35 s CF Asusu e MS Asusu 

Inha otomo Agatsipa, Ahukaka out/82 00:14:24 s BF BF Afukaka 

Kagaiha1 Atahulu set/82 00:54:40 s BF Jamalui Jamalui 

Kagaiha2 Aig, As, Kmt, Wts, 

Nahu, Sgg, Tgo 

 00:21:55 s CF   

Kajapo_ak Tago, Takumã 24/02/ 00:23:29 s CF Asusu, MS Asusu 

Kalusi  Tühopese,  jul/2000 00:12:12 s BF BF Jamalui, BF 

Kukopogipugu Agatsipa, Ahukaka 11/1982  BF BF  

Nahu 1 Nahu, Jakalu, Jumu 2001 00:33:26 s BF Mutuá Mutuá 

Nahu2 Nahu, Mutuá 2003 00:43:00 s CF MS Asusu 

Nahum imbipugu Nahu, Takumã 28/02/ 00:46:54 s CF Asusu e MS Asusu 

Nduhe_kwegue Agatsipa e Tsana 27/07/2002 1:29:21 s BF Asusu Asusu 

Ngokugu Tühopese 07/11/2003 00:15:56 s CF Asusu e MS Asusu 

Old_villages1 Afukaka, Agatsipa 2000 00:05:28 s BF Asusu Jamalui 

Old_villages2 Agatsipa, Jumu agosto/98 00:42:31 s BF Asusu Jamalui 

Old_villages3 Agatsipa, Asahü, 

Taliko, Kusai 

jul/2000 00:21:28 s BF e CF Asusu Jamalui 

Rituals5 Sandaki 17/08/2005 00:20:46 s CF Jamalui Jamalui 

Saganaha  Aitsehü, Takumã 10/06 00:23:00 s CF Asusu Asusu 

Shaman3 Matü 28/07/2002 00:35:00 s CF, BF Jamalui Jamalui 

Shaman4 Asahü, Mahajugi, 

Takumã 

out/2001 00:17:16 s CF Asusu, MS Jamalui 

Tahununu Agatsipa 2000? 00:08:50 s BF   

Takwara_or1 Kalusi, Uga, Kami, 

Watsagu, 

04/01 1:20:00 s CF Jamalui Jamalui 

Tamakahi1 Agatsipa jul/2001 00:20:51 s BF MS Jamalui 

Tamakahi2 Agatsipa, Ibene, 

Kanari 

jul/2001 00:14:00 s BF Asusu Jamalui 

Tolo_or Ajahi, Jahila 2006 00:09:02 s BF MS BF 

Tugumai_ak1 Tühopese, Jakalu  01:06:52 s CF Asusu, MS Asusu 

Uagihütü_ak Kanapa Matipu, 

Takumã 

 00:28:29 s CF Asusu, MS Asusu 

 

As abreviações dos nomes dos coletores e co-transcritores e co-tradutores não-indígenas: BF é Bruna 
Franchetto, CF Carlos Fausto, MS Mara Santos. Não conseguimos recuperar as datas das gravações de 

algumas sessões, mas todas elas são posteriores ao início do Projeto, que iniciou em 2000-2001. O 

mesmo aconteceu com os nomes de transcritor e tradutor de algumas sessões. 


