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Este estudo pretende inicialmente delinear os siste- 
' 1 - mas comunicativos que determinam as relaçoes inter e intratri- 

bais dos grupos indígenas que habitam a área cultural do Alto 

Xingu. 

Numerosas pesquisas de cunho antropológico, etnográ- 

fico e lingtHstico têm descrito e analisado aspectos relevantes 

de quase todos os grupos alto xinguanos, porém poucos analisam 

a sociedade xinguana como um todo. Falta sol;>retudo "uma siste- 

mática exposição da etnografia da comunicação" da área ·cultural 

do Alto Xingu, nos moldes propostos por Dell Hymes (1964). 

o Alto Xingu 

O Alto Xingu compreende a região dos formadores do rio 

Xingue deve seu isolamento, até fins do século XIX, ao abrigo 

das numerosas cachoeiras do rio Xingu, pelo norte, e ao penoso 

acesso pelo chapadão matogrossense, pelo sul, além da aparente 

ausência de recursos minerais e naturais de interesse econômico. 

Em 1884, Karl von den Steinen chefia uma expedição que 

pretende desvendar o curso do rio Xingu, último afluente do Ama- 

zonas desconhecido em sua maior extensão. ·Partindo de Cuiabá, 
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ele atinge os formadores do rio Xingu, onde encontra algumas tri 

bos indígenas. A expedição atinge seu objetivo -subindo o rio até 

Belém. Mas, o etnólogo alemão, de tal modo ficara motivado para 

•' 
,,, 

' 
1 •, 

......._ ~: 



r 
: 

" ----~-- ... --·-··- 

·ª 2. 

estudar as tribos xinguanas que, em 1887, ele retorna com este 

objetivo explícito. 

t seu o primeiro registro da população xinguana: 39 

aldeias, habitadas por grupos tribais de cinco famílias lingüís 

ticas diversas, num total de cerca de 3000 índios. Eram da fa- 

mília Karib, os Nahuquá com 15 aldeias e os Bakairi com 8; do 
1 

tronco Aruak, os Yawalapiti com 2 aldeias, os Waurá com 2, os 

Mehináku com 2 e os Kustenau com 1 aldeia; do tronco Tupi-guara- 

ni, os K~mayurã, com 4 aldeias e os Aweti com l; da família Jê, 

os Suyá com uma aldeia. Participavam ainda da mesma cultura os 

Arauiti, pequeno grupo de homens Aweti e mulheres Yawalapiti, 
-· 

com uma aldeia e os Trumai, ling~isticamente isolados, com 2 al 

deias. Além desses grupos, que se caracterizavam por uma fla- 

grante uniformidade de padrões culturais, Von den Steinen assina 

la algumas tribos marginais. 

Classificada como "area cultural do Alto Xingu" por 

Galvão (1960), que também a define como "área do u l.ur í." (1949), 

nome dado a um pequeno triângulo de entrecasca de buriti, usa- 

do apenas pelas mulheres do Alto Xingu, a homogeneidade cultu 

ral se reflete em todas as manifestações da vida xinguana: na 

cultura material, pela forma das aldeias e casas, pelo tipo de 

objetos utilitários como a cerâmica zoomorfa, os bancos escul- 

pidos numa só peça de madeira, pelas técnicas de cultivo e há 

bitos alimentares~ se reflete na organização social dos grupos 

tribais e nas suas relações sociais, sendo frequentes os casa 

mentos intertribaise, finalmente, se reflete nas relações co- 

merciais, que foram, tradicionalmente, um fator importante pa- 

ra estabelecer vínculos intertribais e assegurar um estado de 

permanente e mútua dependência e equilíbrio. 
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3. 

As tribos da área cultural do Alto Xingu, portanto, a- 

pesar de sua identidade lingftística, mantêm um intenso e secular 

intercâmbio que levou vários pesquisadores a definirem as suas 

interrelações como sendo os de uma sociedade - a sociedade xin- 

guana. 

Esta surpreendente homogeneidade de padrões culturais 
1 

entre as diversas tribos leva a supor uma ocupação bastante remQ 

ta da região. A hipótese encontra respaldo nos estudos arqueoló- 

gicos realizados, os quais comprovam a ocupação da área desde os 

séculos XI e XII, com características de grande mobilidade (Bec- 

quelin, 1978). 

O Alto Xingu, portanto, parece ter sido secularmente 

uma área de refúgio, para onde convergiram tribos de filiação 

ling&ística e padrões culturais diver~os, nem sempre em convivên 

eia pacífica. A pressão externa, decorrente da oc~pação dos rios 

e territórios circunvizinhos, teria sido a principal motivação 

para as migrações e a consequente aculturação intertribal, prov2 

cando também mudanças e inovações sobre os padrões xinguanos tra 

dicionais. 

Um exemplo dessa dinâmica parece ser a trajetória do 

grupo Trumai. Tribo alófila, em fins do século passado~ ainda 

não estava plenamente integrada à sociedade xinguana, sendo me~ 

mo hostilizada e considerada marginal por alguns grupos. No en- 

tanto, os Trumai contribuíram com, pelo menos, dois importantes 

rituais para o sistema cultural local: o Yawari, de cunho inter 

tribal, realizado por todas as tribos, exceto os Mehináku, e o 

Tawawaranã, de caráter intratribal, também incorporado pela maio 

ria dos grupos xinguanos. 
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As relações sociais dos Trumai se solidificaram atra 

vés de frequentes casamentos intertribais, sobretudo com os Ka 

mayurá. Este fato, se por um lado evidencia a acentuada depopu 

lação sofrida por este grupo, por outro comprova sua aceitação 

e participação da sociedade xinguana. 

Outro traço flagrante de sua identificação com os pa 

drões xinguanos foram as mudanças na sua representação corporal. 

Substituindo o vestuário original das mulheres e o cabelo longo 

dos homens pela pintura corporal e o uso dos enfeites tradicio 

nais xinguanos, eles assumiram os padrões estéticos da área. 

Como ao tempo de Von den Steinen os Trumai já deviam 

estar na área cultural do Xingu há mais de um século, fica pa 

tente que a uniformidade dos padrões culturais, hoje observados 

no Alto Xingu, são resultado de um processo lento, gradual e a 

temporal, não podendo ser este medido segundo os nossos concei 

tos de temporalidade, principio este, aliás, mutatis mutandis, 

válido para a integração, atualmente tão preconi~ada. 

No entanto, o contato impõe mudanças muito mais rápi 

das e drásticas que a aculturação. 

Setenta anos após o contato inicial, Galvão & Simões 

(1966) analisam em Mudança e Sobrevivência no Alto Xingu as mo 

dificações sensiveis ocorridas. 

Das 39 aldeias e 3000 habitantes, em 1952, época da 

pesquisa dos autores, restavam 10 aldeias com uma população de 

652 indios. As depopulação estava na ordem de quase 80% e a 

redução do número de aldeias era de cerca de 75%. Retornando 

em 1962, eles constataram que das dez aldeias: Kalapalo, Kuiku 

ro, Nahuquá e Matipuhy, de filiação Karib; Waurá, Mehináku e Ya 

\ À 
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walapiti, de filiação Aruak; Kamayurá e Aweti, de filiação Tu 

pi e o Trumai, alófilo, apenas a aldeia Nahuquá havia deixado 

de existir, residindo seus remanescentes com os Matipuhy. Das 

nove aldeias, apenas três haviam decrescido dernograficamente, 

num total de menos de 0,5%. 

Do ponto de vista cultural, neste mesmo período de 

dez anos, ao invés de ocorrer "um1processo dissociativo e des- 

tribalizante por influência do contato com a sociedade nacional, 

tal como ocorreu entre a maioria dos grupos da região amazônica, 

a atuação de agências federais e o ainda isolamento da área per 

mitiram, e têm mesmo estimulado a coesão tribal e a manutenção 

de seus padrões tradicionaisn (Galvão & Simões,1966:48-9). 

Esta aparente estabilidade cultural deve-se à natureza 

seletiva do contato entre os grupos alto xinguanos e representa~ 

tes da sociedade nacional. Trata-se na sua maioria de pesquisad~ 

res, equipes assistenciais e visitantes cuja permanência na área 

é de pouca duração e tem caráter eventual. 

Ao realizarmos nossa pesquisa sobre a língua de conta- 

to, de 1975 a 1978,a população indígena revelava um aumento con 

siderável, atingindo um total de 976 habitantes, embora o número 

de aldeias permanecesse o mesmo de 1962. 

O surgimento de uma língua de contato, configurada nas 

suas origens como um pidgin e gradativamente evoluindo para uma 

situação de bilingüismo, sem perda das línguas nativas, parece 

indicar a manutenção dos padrões culturais. Trata-se de dois 

canais de comunicação utilizados para fins diversos. Enquanto 

as línguas vernáculas continuam a desempenhar sua função dentro 

dos contextos culturais xinguanos, o português de contato é uti- 
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lizado primordialmente para interações de cunho econômico com 

representantes da sociedade nacional. 

No entanto, em decorrência do contato, um evento espor 

tivo vem paulatinamente preenchendo uma função comunicativa, so 

bretudo entre os jovens, que antigamente era ocupada por alguma 

atividade indígena. O futebol está se incorporando aos padrões 

culturais xinguanos, possivelmente em detrimento de atividades 

esportivas de caráter'nativo ou mesmo em substituição do jogo de 

pelota de que falam os velhos e que hoje está extinto em todas 

as aldeias. 

Inicialmente restrito ao posto indígena, e como tal 
-· 

entendido como uma atividade 'karaíba' (=não indígena), o jogo 

de futebol ocupa hoje um lugar.significativo na vida do jovem, 

tanto intra quanto intertribalmente. Os dois niveis se distin 

guem apenas pelos códigos lingüísticos utilizados. Enquanto o 

jogo nas aldeias, com participantes de um mesmo grupo tribal, 

recorre ao português como língua de comunicação, utilizando os 

termos específicos e, quando a emoção o exige, apelando para o 

palavrão, nas competições intertribais, os jogadores, em lances 

decisivos,recorrem frequentemente ao vernáculo, numa atitude de 

identidade étnica, para impedir a compreensão pelo grupo adver- 

sário. 

Sendo esta a presente situação cultural do Alto Xingu, 

sumariamente delineada, passemos ao objetivo específico deste 

trabalho: qual seja o de esboçar uma etnografia da comunicação 

ou da fala, ou de ambas, caso a realidade xinguana o exigir. 

Praticamente todos os trabalhos sobre a área cultural 

do Alto Xingu destacam a importância do ritual na v:idae cultura 

Xinguanas. Bastos chega a atribuir-lhe metaforicamente o papel 

,.,1 ~ • ' 
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de língua franca, definindo o cerimonial como "a linguagem fran- 

ca xinguana11 (Bastos, 1978:16). 

Todavia, é preciso proceder a uma análise etnográfica 

dos hábitos comunicativos de uma comunidade na sua totalidade, 

como sugere Dell Hymes, concebendo o evento comunicativo como 

objeto central, porém inserido no contexto cultural (Dell Hymes, 

1964) • 

Tentemos focalizar o sistema comunicativo do Alto Xin- 

gu dentro desta perspectiva: 

Os nove grupos tribais conservam sua língua nativa co- 

mo marca de identidade étnica, embora todos participem, ou quase 

todos, dos mesmos rituais intertribais e estreitem suas relações 

sociais e alianças políticas através de casamentos intertribais. 

No entanto, é preciso lembrar.que, atualmente, todas 

as tribos estão, em maior ou menor grau, miscigenadas, o que le- 

vanta de imediato a questão da função que estaria desempenhando 

hoje o traço etnocêntrico da individualização lingftística. 

Sabemos que, pelo menos duas aldeias, os Yawalapiti e 

os Trumai, drasticamente atingidas pela depopulação, se reestru 

turaram através de casamentos intertribais e a incorporação de 

agregados de outros grupos tribais. Consequentemente, na aldeia 

Yawalapiti, ao menos três línguas são faladas intensivamente pe- 

los grupos domésticos: o Kamayurá, o Kuikuro e o Yawalapiti, sem 

aparente predominân~ia do Yawalapiti sobre as demais. Em determi 

nados eventos da fala, no entanto, como na roda de fumantes, is- 

to é, nas conversas dos velhos e chefes de casa, ao cair datar- 

de, em frente à casa de festas da aldeia Yawalapiti, só o Kuiku- 

ro foi por nós registrado, observação confirmada verbalmente por 

Viveiros de Castro que estudou o grupo do ponto de vista antrop~ 

lógico. 

i : ' ~ •. 
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Apenas em reuniões intertribais de chefes, temos regi~ 

trada em língua Yawalapiti a fala do jovem capitão da aldeia, em 

bora, no âmbito doméstico, ele próprio use preferencialmente a 

língua da mãe, o Kamayurá. Convém acrescentar que, não só a mae 

é de uma linhagem de chefes, como ela própria tem status de che 

fe-mulher na aldeia Yawalapiti. 

Delineiam-se assim vários aspectos que requerem tanto 

a atenção do etnógrafo da comunicação como o da fala. 

A nível intertribal cabe examinar a estrutura e função 

do ritual intertribal e os eventos de fala intertribal. 

A nível intratribal merecem atenção .. ?s diferentes ri 

tuais e sua vinculação à organização social, e as diferentes si 

tuações de fala, formalizada e informal. 

Os rituais intertribais 

1. Kwaryp 

Indubitavelmente, o mais significativo ritual intertri 

val é o Kwaryp, que ocorre um ano após o falecimento de um chefe. 

O cerimonial realiza-se em início de outubro, no fim da estação 

seca e conta com a participação de todas ou quase todas as tribos 

integrantes da cultura xinguana. Agostinho (1974) descreve em de 

talhe o ritual e todo ciclo preparatório. 

Embora possa ser interpretado sob vários ângulos, dois 

aspectos nos parecem pertinentes ~qui: sua estrutura e sua função 

social. 

/ 

Estrutura: Como todos os rituais xinguanos, o Kwaryp 

compoe-se de várias partes: 1) baseia-se sobre um mito: o mito de 

origem dos povos xinguanos, que tem como figuras centrais o cria- 

,,,:}')•' 
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dor MavutsinI(em língua Kamayurá} e os gêmeos Sol e Lua; 2) o 

ritual em si poderia ser definido como a encenação do mito,se~ 

do a coreografia rigidamente pré-estabelecida com um décor que 

não admite variação; 3) os atores desempenham sempre o mesmo 

papel, sendo o tipo de pintura corporal um traço importante e 

distintivo do cerimonial; 4) a música e os cantos, inintelegí- 
1 

veis, ou por seu caráter arcaizante ou pela transmissão secular 

de cantadores a cantadores de tribos diferentes. 

Função social: Após o ritual realizam-se competições 

esportivas entre membros das várias tribos: é a luta denomina- 

da de huka-huka que visa medir a agilidade e destreza dos jo- 

vens lutadores e assegura grande prestígio a quem'é considera- 

do campeão nesta variedade esportiva. Estas lutas são comumen- 

te acompanhadas do incentivo verbal das mães dos lutadores. 

Paralelamente a esta atividade o encontro intertribal 

é também utilizado para acertar e realizar casamentos entre fi- 

lhos, efetuar trocas econômicas e visitar parentes. 

2. Yawarí 

Foi descrito por Galvão (1950) como uma competição e~ 

portiva entre duas tribos. Tem o cunho de uma disputa, em que 

se atira, no adversário protegido por um feixe de troncos finos, 

flechas munidas de uma ponta de cera e lançadas por meio de um 

propulsor. Também neste ritual a pintura corporal parece ter p~ 

pel relevante. A tribo visitante se recobre com tabatinga, o 

que lhe dá um aspecto esbranquiçado e acrescentam pequenas pin 

tas pretas. Apenas os acessórios parecem ser de livre escolha 

dos participantes. Já os hospedeiros se pintam com cinza e po 

de carvãor acrescentando desenhos circulares feitos com urucum 

, . 
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e Óleo de pequi. Os participantes costumam usar enfeites de 

cabeça feitos de p~na e geralmente o dono da festa usa um cap~ 

cete enfeitado de uma cabeça ou outro detalhe de determinado 

gavião. 

A festa propriamente dita é precedida por, pelo me- 

nos, uma semana de danças e cantos em coro, realizados ao cair 
t 

da tarde. Os treinos diários culminam com o arremesso de fle- 

chas contra uma boneca de palha. Na véspera do evento uma es- 

pessa f~aça, provinda da aldeia visitante, anuncia a sua par 

tida. 

3. o moitará 

Entre os rituais intertribais cabe ainda citar o moi 

tará, que tem função explicitamente comercial. Uma tribo visi- 

ta a outra com o objetivo de trocar bens materiais de qualquer 

espécie. Geralmente este ritual se realiza após a chegada de 

um pesquisador munido de boa quantidade de presentes. Trata 

se de um ritual em que o grupo visitante dispõe no pátio cen 

tral da aldeia os objetos que pretende trocar. Se os índios da 

tribo hospedeira desejam obter aquele objeto depositam outro, 

de valor similar ao lado. Se ambas as partes concordam com a 

espécie e o valor dos objetos, a troca se realiza. Não há inte 

raçao verbal entre os interessados. 

Todavia, antes da partida do grupo visitante, o che- 

fe, geralmente munido de arco e diadema de onça, faz uma exor- 

tação à sua tribo, o mesmo ocorrendo na tribo hospedeira. Mais 

recentemente os chefes, em lugar do arco e do diadema de pele 

de onça, vêm usando vistosos macacões da Força Aérea Brasilei- 

ra . 
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Curiosamente, em todos os rituais intertribais xin- 

guanos que pude observar, a tribo hospedeira prepara urna ela- 

reira fora dos limites da aldeia para que os visitantes aí po~ 

sarn armar suas redes e pernoitar. As visitas não costumam demo 

rar mais do que um dia. 

' 
A etno2rafia da fala intertribal 

O único evento intertribal que pressupõe a fala in- 

tertribal parece ser a visita dos pare'at (=mensageiros) as 

aldeias com a finalidade de levar o convite do dona da festa 

à tribo convidada. 

' Eventos da~ intertribal 

Além dos discursos enfáticos dos chefes no início de 

um ritual, como vimos no caso do Yawarí e do Moitará, o discu~ 

so de cunho intertribal mais significativo é o do Pare1at. 

Geralmente em número de três, os pare'at ou mensagei 

ros do Kwaryp são escolhidos pelo dono do cerimonial. Ele con- 

duz um a um, pela mão, aos bancos de chefe, investindo-os desta 

forma, da necessária autoridade para representá-lo junto ao eh~ 

feda aldeia que irão convidar. O índio do meio será o delega- 

do incumbido do convite. Depois de decidido a que aldeia 

irão, o dono do ritual novamente os leva pela mao. 

eles . 

No dia seguinte, ao amanhecer, com o corpo pintado de 

preto e o cabelo de urucum, partem os três,gritando ao sair da 

aldeia. 

Ao chegarem à aldeia a ser convidada, gritam novamen- 
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te. Segue um ritual semelhante ao da aldeia de origem. são con 

duzidos pela mão, a bancos de chefe no meio da aldeia, onde 

lhes é ofertado mingau de mandioca. Em seguida aguardam algum 

tempo em silêncio. 

Finalmente o chefe vem com o arco na mão. O pare'at 

transmite o convite para a festa, para comer peixe, para tomar 

mingau. Fala que há abundânci'a de1 comida. Em seguida o chefe 

discursa. Seu discurso é sempre-aft'tonimico e basicamente con 

siste em afirmar sua inferioridade face aos visitantes, dizen- 

do que já não têm chefes, nem campeões como antigamente, que 

sao pobres. 

Em seguida, em 2 folhas de buriti fazem tahtos nós 

quantos forem os dias que faltam para o evento. Diariamente 

será cortado um dos nós. 

Após este ritual os pare'at se retiram e retornam a 

aldeia, onde gritam novamente ao chegar. 

Novo ritual para relatar a aceitação do.convite. 



13. 

Vê-se assim que as tribos xinguanas, entre os diver- 

sos canais e códigos, selecionam para sua comunicação intertri 

bal precipuamente o elemento visual: a encenação do mito e a 
1 

caracterização da pintura corporal para transmitir mensagens 

específicas. A música e a dança têm igualmente uma função im- 

portante. 
' Além da mensagem específica que cada ritual transrni- 

te aos seus participantes, parece-nos que ele desempenha uma 

função social importante. Mantém ativas ou reaviva, conforme o 

caso, as relações intertribais. Parece ainda estabelecer um p~ 

ralelismo com a individualização lingüística _tribal, transmi 

tindo a mensagem da existência de uma identidade coletiva cul- 

tural ou areal. 

Os rituais intratribais 

São numerosos os rituais intratribais, sendo talvez 

o mais importante o Yaku'i, cujo canal comunicativo é a músi- 

ca produzida por uma flauta que tem o mesmo nome do ritual,se~ 

do vedada às mulheres sob pena de sofrerem punição séria e 

vergonhosa. 

A contraparte feminina desse ritual é o cerimonial 

do Yamarikumã, no qual as mulheres, durante um dia, assumem a 

liderança da aldeia. Este ritual não é periódico como os acima 

descritos, ocorrendo por vezes com até dez anos de intervalo. 

Cabe citar ainda rituais de iniciação, corno o Namí 

(língua Kamayurá), que é o ritual de furação de orelha ou o 

ritual da casa nova. Todos se caracterizam por música, dança e 

cantos, sempre presente a pintura corporal. 

Não poderíamos deixar de citar o Tawawaranã, realiza 

do regularmente nas diferentes aldeias. Ele consiste numa dança 

que inicia geralmente ao amanhecer perdurando até o anoitecer, 
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acompanhado de música e cantos. Nesta dança a movimentação co~ 

peral é particularmente interessante: o corpo, meio inclinado 

e agachado, enfeitado de folhas, quando o sol está no zênite, 
1 

projeta uma sombra que lembra muito a do gavião real (Harpia 

harpia). Esta dança por vezes é acompanhada por meninas púberes. 

A etnografia da~ tribal 

Ao esboçar o código ético das tribos xinguanas, ifu 

tisu (língua Kalapalo), Basso (1969) delineou os principais 

traços morais que qualificam e definem o indivíduo xinguano, 

como generosidade, hospitalidade, reserva etc. A relevância 

ou irrelevância da fala não foi destacada. No entanto, parece- 

nos que o falar - o quando, o como e quem deve falar - é fator 

importante no conjunto destes padrões. 

Bastos, discorrendo sobre a fala entre os Kamayurá 

nos diz que estes partem do princípio "de que falar só se deve 

o "estritamente necessário", tal admirável sabedoria nada ten- 

do a ver com falta de amabilidade" •.•• Observe-se que, do mui 

to falador, dizem os Kamayurá serem eles ayuruawite 'semelhan- 

tes a papagaio' ( 1978: 187) • 

Um traço marcante do xinguano é ser ele muito mais 

observador do que interlocutor ou locutor. 

Ao estabelecer um contato inicial com qualquer índio, 

seu estilo é quase sempre telegráfico: 

'Como chama nome?' 

'Tem marido? Tem filho~?' 

'Como chama nome?' 

Com respeito "To the use of language in the conduct 

of social life" (Bauman & Sherzer, 1975) cabe ressaltar inicial 
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mente que a fala é uma marca que distingue o papel do homem do 

da mulher no contexto xinguano. Em nossa pesquisa sobre o por 

tuguês de contato, chamou nossa atenção que frequentemente a 

mulher entendia, porém não.falava o português. A iniciativa da 

comunicação cabe definitivamente ao homem. A mulher tem vergo- 

nha de falar, assim como o jovem. Todavia, com o termo vergo- 
. 1 

nha ela parece circunscrever algum tipo de proibição de fazer 

uso da palavra fora do âmbito doméstico e em situações em que 

normalmente o homem falaria. Ocorreram algumas situações inte- 

ressantes durante a nossa pesquisa. Sendo amigas nossas de mui 

tos anos, elas não se negavam ao diijlogo, pelo contrário, até 

nos contavam as fofocas locais, todavia, ao tentar gravar qual 

quer ato seu de fala, a maioria emudecia. Apenas mulheres que 

têm statµs de chefe e, portanto, pode~ potencialmente ocupar o 

lugar dos homens e desempenhar os papéis deljs, como chefiar e 

sentar no banco dos capitães durante cerimoniais como o Kwaryp, 

concordaram em que fizéssemos gravações com elas. 

Observando mais detalhadamente este comportamento, 

notamos que o silêncio feminino era ocupado pelo sorriso, que 

tanto poderia ser interpretado como de vergonha ou de embaraço 

por tentarmos inadvertidamente penetrar numa esfera que lhes 

era proibida. 

Outro aspecto que deve ser pelo menos mencionado 

quanto ao uso da fala é a existência de hierarquias: o jovem 

normalmente não fala na presença de chefes ou velhos. 

Estas mesmas restrições se estendem à determinadas 

categorias de parentesco afim, não devendo, por exemplo, o gen- 

ro dirigir a palavra, nem sequer olhar, aos sogros. Sua intera- 

çao lingfiística com os parentes afins se limitará, pelo menos, 

até nascer o primeiro filho, a responder às perguntas dos so- 
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gros. Quando solicitado, acompanhará o sogro à roça, porem em 

silêncio. 

O silêncio, por sinal, é frequente e ze.l.evant;e na co 

municação xinguana, todavia, não poderíamos neste trabalho a 

venturar-nos a descrever seus contextos sem incorrer em erro 

ou interpretação falha por falta de uma observação mais acura 

da deste aspecto. 

Um fato que, no entanto, parece relevante como even 

to comunicativo ocorre na reclusão pubertãria. As meninas e os 

meninos apenas sussurram quando são abordados por interlocuto 

res karaíbas. Como se trata de um estágio em que o adolescente 

é preparado para as tarefas da vida adulta, e o princípio do 

aprendizado xinguano está na observação tácita, é de supor que 

a restrição à interação lingüística seja com vistas a uma maior 

concentração dos reclusos. 

Antes de terminar estas rápidas observações sobre o 

uso da fala numa aldeia xinguana, cabe fazer referência a uma 

situação lingüística decorrente dos casamentos intertribais e 

que nos parece extremamente interessante estudar em profundida 

de.~ uma situação que, até encontrar definição mais condizen 

te, decidimos chamar de 11tolerância lingüística". Consiste, em 

princípio, na atitude que cada cônjuge tem com relação à língua 

do outro. Isto é, tanto o marido, quanto a esposa, usam sua 

língua nativa na interação lingüística do casal. 

Como frequentemente um cônjuge desconhece a língua 

do outro, foi-nos explicado que entre outras motivações, como a 

de prestar serviços ao sogro, o período da uxorilocidade que 

um jovem casal deve cumprir após o casamento - o padrão xin 

guano é predominantemente de residência patrilocal - tem como 



objetivo o aprendizado pelo marido de rudimentos da língua 

da mulher, enquanto esta aprenderá normalmente a língua do 

marido com as mulheres do grupo doméstico do qual passa a 

fazer parte. 

Com os filhos, ambas as partes falarão a respec 

tiva língua materna, havendo inclusive binaridade na nomi~ 

nação dos filhos, que nas várias fases etárias mudam de n~ 

me, mantendo porém sempre dois nomes: um, dado pela mãe, e 
outro, pelo pai. 

Não observamos no Xingu regras semelhantes às da 
área cultur~l do Alto Rio Negro, o Uaupés, conforme regis 
tram Jackson e Sorensen. 

Estes são alguns pontos que exigem maior análise 
e reflexão, porém que poderão contribuir para esboçar urna 

•"·~ 

etnografia da· fala e/ou da comuní.caçâo do Alto Xingu. 

,',i 
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