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[...] a 200m do posto, quando começava a orla da mata, fizemos um 

tapiri onde eu punha os brindes para eles. Eu botava lá faca, facão, 
machado, panela, essas coisas. Mas eu só punha quando eles também 
punham coisas deles. Era troca. Então, chegava lá tinha um facão feito de 
bambu que eles cortavam, imitando o facão. É para pedir o facão... Então 
eu tirava aquele e botava um facão. E aí eles deixavam mel, um pedaço de 
caça, um diadema. Deixavam ali. E a gente sempre fazia isso. Era um dia 
assim que o sol estava tarde, debaixo da mata fica meio escuro. Então eu 
levei a lanterna para eu ver melhor, né? Bom, vamos lá com as coisas e eu 
cheguei no tapiri, e ele tem um jirau – jirau é como se fosse uma mesinha. E 
eu peguei a lanterna e botei em cima. Uma meia hora depois fomos 
embora, voltamos. E ficou a minha lanterna. Lá dentro eu falei: 

— A minha lanterna, esqueci minha lanterna lá. Bom, amanhã a gente 
pega. Claro, chegou no dia de amanhã, mas tudo o que ficava naquela 
mesa os índios já sabiam que era deles, nós tínhamos deixado para eles. 
Então, no dia seguinte cadê a lanterna? Foi embora. 

Bom, passaram-se quatro anos para eu saber o que aconteceu com 
aquela lanterna, por uma mulher chamada Coré-Coré, esposa de Totí. Sem 
nada, um dia ela começou a contar. Dando risada, ela dava risada. Contou 
o seguinte: eles foram, pegaram as coisas e viram aquela coisa que eles 
não sabiam o que era direito: 

— Mas já que deixaram aqui é pra nós, vamos levar. 
Levaram, andaram, andaram..., lá pra dentro da mata. Chegaram no 

acampamento deles. Fizeram um foguinho, assando lá o macaquinho, a 
comidinha deles, de noite. E um dos homens, agachados, um rapaz, com a 
lanterna na mão, e olha a lanterna e mexe na lanterna... e a lanterna 
acende. Quando ela acende, ele dá um pulo, joga a lanterna e grita o 
seguinte: 

— Tá vivo! 
E todo mundo se afasta da fogueira, tá vivo, tá vivo, o quê que você 

faz? 
— Mata! Vamos matar. 
Então, um pega um pau, outro pega um facão e começam a bater. Até 

que, quebrou o vidro, mataram. 
— Tá morto! 
Um deles vai com o facão e joga o que sobrou da lanterna dentro do 

fogo. E voltam a sentar em torno da fogueira. Alguns minutos depois, o fogo 
esquenta, a pilha explode, estoura, e joga cinza. E quando aquele negócio 
fez “puff!”, eles gritaram: 

— Tá vivo! Não morreu! 
Desarmaram acampamento e foram armar noutro lugar. 
— Tá vivo e ninguém mata isso. 

 
 SYDNEY POSSUELO, 

sobre os Arara da família Karib 
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RESUMO 

 
INDÍGENAS ISOLADOS PÁNO E FUNAI: 

UM ENCONTRO DISCURSIVO POSSÍVEL? 
     
Nesta tese, objetiva-se apresentar, sob a perspectiva da Análise de Discurso de 
Linha Francesa, um estudo do verbal e do não verbal nos primeiros contatos com 
indígenas isolados da família etnolinguística Páno no final do século XX e início do 
século XXI, na Amazônia, na fronteira do Brasil com o Peru. O trabalho analisa os 
efeitos de sentidos produzidos nos contatos realizados no Brasil entre Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI – e isolados Páno, assim como as condições de 
produção desses contatos. A noção de contato é trabalhada na tese como confronto. 
O estudo tem o objetivo de analisar o papel da memória e do imaginário na 
constituição desses confrontos, o funcionamento do verbal e do não verbal no 
discurso produzido nesses primeiros encontros entre indígenas e não indígenas, 
considerando-se as formações ideológicas dos sujeitos presentes neles em relação 
à produção de efeitos de sentidos. A pesquisa trata dos encontros realizados com 
isolados Páno após a mudança de política da FUNAI, em 1987, quando o órgão 
passa a priorizar uma política cuja finalidade é garantir o isolamento. Na tese, são 
trabalhados, então, os confrontos com os grupos Korubo e Sapanáwa. O corpus foi 
constituído a partir de recortes em um vídeo divulgado pela FUNAI com imagens do 
primeiro encontro com indígenas Sapanáwa e por recortes em textos já publicados, 
nos quais são entrevistados indígenas intérpretes dos Korubo e dos Sapanáwa e um 
indigenista que participou do encontro com os Korubo. O estudo analisa o silêncio 
dos isolados em relação aos não índios e grupos indígenas já contatados, silêncio 
que antecede o contato durante o período de isolamento. A construção histórica da 
posição do indígena intérprete também é estudada. As estruturas linguísticas 
presentes no primeiro contato, materializando o discurso, são descritas na tese. O 
verbal e o não verbal são analisados tendo como base a cultura Páno. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Índios isolados. Korubo. Sapanáwa. FUNAI. 
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ABSTRACT 

 
ISOLATED INDIGENOUS PANOAN AND FUNAI: 

A POSSIBLE DISCURSIVE ENCOUNTER? 
     
This thesis presents a study of the discourse of and about contacts with isolated 
indigenous peoples, which happened in the Amazon rainforest, at the border of Brazil 
and Peru, at the end of the 20th century and beginning of the 21st century. This work 
approaches the contacts with peoples in isolation made in Brazil by National 
Foundation of indigenous affairs – FUNAI – and deals with the verbal and nonverbal 
discourse in these first contacts through French School of Discourse Analysis. The 
conception of contact is approached as confrontation. This research aims to analyze 
the production of senses in the first confrontations. This piece of research has the 
purpose of understanding the role of the memory and the imaginary in the discourse 
of the confrontation and the functioning of the verbal and nonverbal aspects 
according to the ideological formations of the subjects present in it. The contacts that 
occurred with indigenous people of the Panoan family after the change in working 
procedures regarding isolated peoples by the FUNAI, in 1987, were studied. Thus, 
the confrontations analyzed are those with the Korubo and Sapanáwa groups. The 
corpus was formed by video excerpts of a longer video by the FUNAI that shows the 
moment of the first contact with the Sapanáwa and by excerpts in published texts, in 
which indigenous interpreters of the Korubo and Sapanáwa groups and an indigenist 
who participated in the contact with the Korubo are interviewed. The production of 
senses originating from the silence of peoples in isolation in the period before the 
contact is studied. This work also approaches the position of the indigenous 
interpreter and the historical construction of this position. The linguistic structures 
employed during the contact and that materialize the discourse are described. The 
analysis of the verbal and nonverbal is made from the Panoan culture, from the 
ideological formations of the peoples of this ethnolinguistic family. 
 
Keywords: Discourse Analysis. Isolated indigenous. Korubo. Sapanáwa. FUNAI. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

Conforme Aguiar (2007), a família linguística Páno é formada por línguas de 

tradição de grupos indígenas que vivem na Amazônia: no Brasil, no Peru e na 

Bolívia. Erikson (1998) afirma que possivelmente os primeiros encontros entre não 

índios e grupos Páno tenham ocorrido na região do rio Ucayali, na segunda metade 

do século XVI. A ocorrência desses primeiros contatos se intensifica, como traz 

Neves (2002), com a exploração do látex na região amazônica para o abastecimento 
do mercado da borracha, a partir da segunda metade do século XIX. Essa região, 

rica em Castilloa elastica e Hevea brasilienses foi imediatamente invadida 
por caucheiros peruanos e seringueiros brasileiros chegando por lados 
opostos. Os primeiros tiveram uma presença passageira na região, pois iam 
em busca da goma produzida pela Castilloa elastica, obtida a partir do abate 
da árvore e que, por isso, esgotou-se rapidamente. Já os seringueiros 
brasileiros, nordestinos principalmente, estabeleceram-se sedentariamente 
na região para explorar a Hevea brasilienses, cuja extração da borracha é 
feita através de cortes superficiais e regulares no tronco (LIMA, E., 1994, p. 
28). 

Neves (2002) aponta que os grupos indígenas que resistiam a essa invasão 

dos não índios eram buscados para serem “amansados” e escravizados. No geral, 

os grupos Páno se refugiaram, resistindo à invasão de suas terras, dificultando a 

abertura de seringais e evitando o contato com os não indígenas, o que levou ao 

extermínio de muitos desses grupos Páno pelos invasores. Nem mesmo as crianças 

eram poupadas quando dos ataques às aldeias: muitas vezes, eram mortas em atos 

cruéis, em que eram jogadas para cima e na queda eram espetadas com punhais, 

ato que era praticado para demonstração de habilidade no manejo das armas. 
Diante desse histórico de violência, alguns grupos indígenas da família Páno se 

mantiveram em isolamento até os dias atuais, evitando o contato. Aos grupos 

humanos que permanecem sem a manutenção de contato dá-se, atualmente, o 

nome de isolados. 

Esta tese de doutorado apresenta uma análise do discurso do e sobre o 

contato realizado no Brasil com grupos da família Páno que não mantinham contato 
com outros grupos humanos, seja não índios ou outras etnias indígenas, até 
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recentemente, final do século XX e início do século XXI. Tais contatos aconteceram 

na região de fronteira do Brasil com o Peru, o segundo maior lugar do mundo, 

conforme Nascimento (2011), em concentração de grupos humanos em isolamento. 
Esta tese focaliza os primeiros encontros e os que seguem estes durante os 

primeiros anos de manutenção da aproximação entre índios Páno e não índios nos 

dias atuais. Discurso do e sobre no que se refere, respectivamente, à situação de 

contato em específico e à memória que os sujeitos que dele participam relatam. 

Em relação aos brancos e indígenas, T. Souza (1994, 2018) afirma haver um 

histórico e eterno confronto entre dois mundos. Xagope (2018), em uma leitura de T. 

Souza (1994), soma esforços a uma noção assim constituída. No presente estudo, o 

contato é tomado como confronto, tal como o faz T. Souza (1994). Carneiro da 

Cunha (2002, p. 7) salienta que “o primeiro contato é um drama que se estende em 

qualquer época”, independente de que tenha ocorrido há séculos ou mais 

recentemente. Sob o ponto de vista dos brancos, os índios são “amansados”, 
emprego lexical que será tratado no Capítulo 5. Por sua vez, em diferentes 

momentos e lugares, é frequente, segundo Carneiro da Cunha (2002), a declaração 

feita pelos grupos indígenas de que os brancos foram “pacificados”. Uma 

“pacificação” cujos sentidos são o de situar 
aos brancos e aos seus objetos, numa visão de mundo, esvaziá-los de sua 
agressividade, de sua malignidade, de sua letalidade, domesticá-los, em 
suma; mas também entrar em novas relações com eles e reproduzir-se 
como sociedade, desta vez não contra, e sim através deles, recrutá-los em 
suma para sua própria continuidade (CARNEIRO DA CUNHA, 2002, p. 7). 

A presente pesquisa abarca, especificamente, os contatos realizados no 

Brasil com grupos Páno a partir da mudança de política da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), com a criação do Departamento de Índios Isolados. Como explica 

Vaz (2011), a partir de 1987, houve uma mudança nos princípios da FUNAI em 

relação aos grupos indígenas isolados que se encontram no Brasil: o objetivo do 

órgão indigenista, diferentemente do que era praticado até então por ele, passa a 

ser o não contato. Se antes os índios em condição de isolamento eram buscados 

para serem contatados, essa política é alterada visando à manutenção do 

isolamento. 
Após a implantação dessa política no Brasil, dois grupos indígenas Páno 

foram contatados pelo órgão por motivos específicos: o grupo Korubo e Sapanáwa. 

Arisi (2007) afirma que o contato com o grupo Korubo foi estabelecido em 1996. Já 
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os Sapanáwa, de acordo com Arisi e Milanez (2017), foram contatados em 2014. 

Os Korubo vivem na Terra Indígena Vale do Javari, que se localiza ao sul do 

rio Solimões, no estado brasileiro do Amazonas (ARISI, 2007). Essa terra indígena 
fica no extremo oeste do estado, sendo Atalaia do Norte, conforme Erikson (2000), a 

cidade mais próxima. Os Sapanáwa se encontram, segundo Amorim (2016), no 

estado brasileiro do Acre, na região do rio Envira, em terra indígena que 

compartilham com o grupo Ashaninka da família Aruák, a Terra Indígena Kampa e 

Isolados do Rio Envira. Essa terra se localiza no município de Feijó e também se 

encontra no extremo oeste do estado acreano, a cerca de sete dias de barco da 

zona urbana do município, navegando pelo rio Envira. Como aponta Nascimento 

(2011), essas terras indígenas ajudam a compor a região de fronteira entre o Brasil e 

o Peru, fronteira que se estende do estado do Amazonas ao estado do Acre. A 

localização dessas terras indígenas pode ser observada no mapa a seguir: 

 
 

 
Mapa com a localização das terras indígenas 

habitadas pelos Korubo e Sapanáwa 
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Amorim (2016) diz que os Sapanáwa foram contatados na Aldeia Simpatia, 

uma aldeia do grupo Ashaninka da família Aruák. Segundo o que foi noticiado1 

quando da época do primeiro contato, esses índios Aruák perceberam a 
aproximação dos isolados a essa aldeia e avisaram a FUNAI. O contato entre os 

isolados, a FUNAI e os Ashaninka ocorreu no final do mês de junho de 2014. Desde 

então, os Sapanáwa permaneceram na Base da FUNAI. Inicialmente, até que se 

curassem de um resfriado que contraíram com o contato, morando atualmente em 

suas proximidades. 

Os Sapanáwa contaram aos intérpretes falantes da língua Jamináwa da 

família Páno terem estabelecido contato por estarem sendo alvo de perseguição, 

relatando uma invasão recente em que muitos do seu povo foram mortos por 

traficantes, que atravessam a fronteira entre o Brasil e o Peru, ou por madeireiros 

(ver AQUINO, 2015a). Amorim (2016) traz que, após o primeiro contato, os 

Sapanáwa chegaram a mostrar à equipe da FUNAI cicatrizes por ferimento com 
arma de fogo. Dessa forma, o contato foi uma iniciativa dos Sapanáwa em busca de 

proteção. Quanto aos Korubo, a aproximação foi estabelecida por iniciativa da 

FUNAI: 
os índios se encontravam em situação de risco por estarem aparecendo 
com freqüência na comunidade ribeirinha do Ladário. O governo não 
conseguiria evitar a violenta reação dos ribeirinhos à presença cada vez 
mais constante dos Korubo no Ladário, portanto a solução encontrada para 
o conflito eminente foi realizar o contato (ARISI, 2007, p. 39). 

B. Silva (2017) afirma que o primeiro encontro entre a FUNAI e os Korubo 

com manutenção de contato entre eles ocorre em 1996, na região do igarapé 

Quebrado, afluente do Ituí. Antes de 1996, outros contatos entre a FUNAI e os 

Korubo ocorreram, de acordo com Arisi (2007). No entanto, não lograram sucesso, 

havendo a morte de funcionários da FUNAI pelos Korubo (YAMADA; AMORIM, 

2016). 

Como expõem Arisi (2007) e S. Oliveira (2009), apenas parte da população 

Korubo foi contatada pela FUNAI em 1996. Os Korubo contatados eram um grupo 

de 25 pessoas. Um grupo maior de índios Korubo, com cerca de 200 pessoas, 

permaneceu isolado. B. Silva (2017) assinala que sucessivas parcelas desse grupo 
em isolamento foram contatadas, recentemente, em 2014 e 2015. A FUNAI, em 

2019, inicia uma expedição para a realização do contato com os Korubo que 

                                                        
1 Bedinelli (2014), V. Ribeiro (2014a, 2014b), entre outros. 
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seguem em isolamento no Coari, decisão que partiu da vontade dos Korubo 

contatados de reencontrar seus familiares, segundo Leitão (2019), sendo o contato 

também motivado para evitar novos conflitos entre os grupos Matis e Korubo, como 
os que ocorreram anteriormente. Um primeiro contato entre esses Korubo em 

isolamento e FUNAI ocorreu no dia 19 de março de 2019. 

Arisi (2007) diz que os Matsés – conhecidos também como Mayoruna – e os 

Matis, grupos Páno contatados ainda na década de 1970 na região do rio Javari, 

atuaram como intérpretes no contato com os Korubo em 1996. Também atuou assim 

os Marubo, outro grupo Páno. “Dos povos do vale do Javari, os Marubo são os que 

têm maior tempo de contato com a sociedade envolvente (COSTA, R., 1992, p. 12)”. 

Nos contatos mais recentes, B. Silva (2017) traz que foram intérpretes os Korubo já 

contatados. 

Os Sapanáwa contaram aos intérpretes Jamináwa que um grupo maior de 

pessoas do seu grupo permanece em isolamento. Assim, apenas parte da 
população dos Sapanáwa estabeleceu contato, cerca de 30 pessoas (ver AQUINO, 

2015a). Mais recentemente também atuaram como intérpretes desse grupo os 

índios Shanenáwa da família Páno. 

Tomando-se a Análise de Discurso de Linha Francesa, esta tese apresenta 
uma análise a respeito do discurso do e sobre os primeiros contatos com a parcela 

da população Korubo e Sapanáwa contatada em 1996 e 2014, respectivamente, a 
fim de responder ao seguinte problema de pesquisa: como os efeitos de sentidos 

seriam possíveis no encontro entre FUNAI e isolados da família Páno sem o 

compartilhamento de uma língua comum e pelas formações ideológicas desses 

distintos sujeitos? Enfim, seria um encontro discursivo possível? A pesquisa tem 

como objetivo geral, então, analisar o discurso produzido no contato com isolados 

Páno, a fim de apreender como os efeitos de sentidos se dariam e a partir de quais 

condições de produção. Como objetivos específicos, o estudo tem a finalidade de 

analisar: como o verbal e o não verbal tomariam parte nos efeitos de sentidos entre 

os sujeitos envolvidos no contato; como as formações ideológicas desses sujeitos 

participariam da produção desses efeitos; e de que maneira o contato feito se 

constitui pela memória que esses sujeitos têm do contato e pela imagem construída 

acerca dos sujeitos que dele participam. 
Os procedimentos empregados para que esses objetivos fossem alcançados 

pela pesquisa são expostos no Capítulo 2. Tendo-se em vista o problema de 
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pesquisa e os objetivos, a construção do corpus se deu em torno de falas das 

pessoas que participaram do contato com os Korubo e os Sapanáwa – funcionários 

da FUNAI, índios intérpretes e os próprios isolados –, bem como imagens. Falas 
essas que aconteceram no momento do contato ou que são relatos sobre ele, tendo 

sido recortadas do vídeo divulgado pela FUNAI com imagens dos primeiros contatos 

com os Sapanáwa e de entrevistas com funcionário do órgão e indígenas intérpretes 

sobre o contato com os Korubo e os Sapanáwa. Assim, esta tese tem a 

especificidade de analisar, além do discurso de não índios, o discurso dos 

indígenas. De acordo com T. Souza (1994, p. 16), 
os trabalhos comumente realizados em Análise do Discurso têm se 
prestado a descrever discursos de grupos cujo universo parece ser, quase 
sempre, partilhado pelo analista. O que não acontece de modo abrangente 
e sistemático com o estudo do discurso indígena. 

Em relação aos grupos isolados e de recente contato, Jabur (2016, p. 18) 

assinala que “há muito exotismo e fetichismo em torno destes povos e suas 

verdadeiras especificidades na luta pelos seus direitos são desconhecidas”. Vaz, 

Cabral e Velden (2016) afirmam que, na maior parte dos casos, bem pouco ou nada 

se sabe a respeito das culturas e línguas dos grupos indígenas isolados. Jabur 

(2016) observa que no Brasil há o maior número de grupos indígenas que não 
mantêm contato com a sociedade nacional. A autora ressalta que 

o maior desafio para se garantir os direitos dos povos indígenas em geral, 
mas em especial o dos povos indígenas isolados e de recente contato, é o 
de superar o desconhecimento que a sociedade brasileira tem sobre a 
questão. O fato de o maior conjunto conhecido destes povos estar 
localizado no Brasil se contrapõe à ínfima quantidade de trabalhos 
acadêmicos acerca do tema (JABUR, 2016, p. 17, grifo da autora). 

A pesquisa apresentada nesta tese é uma contribuição a essa carência de 

estudos a respeito dos grupos isolados. A tese trabalha a produção dos efeitos de 

sentidos do verbal e do não verbal no contato a partir das formações ideológicas dos 

grupos da família Páno, com base na etnografia e história dos grupos dessa família. 

Por conseguinte, esta pesquisa se coloca como um estudo que pode auxiliar o 

trabalho da FUNAI nos contatos com os Páno. 
Os efeitos de sentidos do que os funcionários da FUNAI dizem no contato – 

verbalmente ou não verbalmente – e os efeitos do que eles não dizem são tomados 

da perspectiva das formações ideológicas Páno, o que leva a uma interpretação dos 

efeitos de sentidos produzidos nos Páno do que é dito ou não dito pelos funcionários 

da FUNAI. Por sua vez, o que os isolados Páno dizem verbalmente ou não 
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verbalmente nos contatos e o não dito também são interpretados sob essa 

perspectiva, o que possibilita que os funcionários da FUNAI tenham à disposição um 

estudo que interpreta o verbal e o não verbal no discurso a partir da formação 
ideológica Páno. 

A pesquisa auxiliaria a FUNAI na difícil tarefa do contato com grupos 

indígenas isolados, o que neste estudo está voltado aos isolados Páno em 

específico, contribuindo para a redução de conflitos que surgem ao longo do contato. 

Toma-se a família Páno para esta pesquisa, uma vez que trabalho com essa família 

linguística desde o final de 2009, tendo sido a língua Noke Koin, falada no estado do 

Acre, o foco de meus estudos durante a graduação e o mestrado. 

Esta tese possibilitaria o aprimoramento do contato com os Páno por parte 

da FUNAI, minimizando que o dito e o não dito pelos Páno produzissem efeitos de 

sentidos totalmente diversos nos funcionários da FUNAI por considerável 

incompatibilidade das formações ideológicas em que aquele discurso foi produzido 
pelos índios. Além disso, permitiria que os funcionários pudessem trabalhar melhor a 

linguagem verbal e não verbal empregada por eles para os contatos Páno, a fim de 

que ela produza sentido em consonância com formações ideológicas dos grupos 

dessa família. 

Tendo-se em vista isso, a presente pesquisa de doutorado tem um fim 

social, apresentando resultados que podem ser usados nos próximos primeiros 
contatos com índios isolados dessa família que venham a ocorrer, bem como 

empregados na relação permanente com os grupos já contatados. 

O estudo apresentado nesta tese de doutorado se coloca como uma análise 

do trabalho que vem sendo realizado pela FUNAI no que diz respeito à forma de 

aproximação com os índios isolados, especificamente com os isolados Páno. 

Tratando do trabalho de aproximação realizado pelo órgão, a pesquisa é também 

um registro da memória mais recente de contato com os Páno, posterior aos 

contatos que marcam a exploração do látex na região amazônica. Busca-se 

trabalhar discursivamente tanto a memória construída pelos índios, quanto pelos não 

índios, a fim de alcançar as memórias que participam das condições de produção 

dos contatos atuais entre isolados Páno e FUNAI. 

A realização da presente pesquisa contribui também com a análise de uma 
situação não hipotética de primeiro contato, buscando explicitar o papel do verbal e 

do não verbal no desenrolar dessa situação para a produção de sentidos e as 
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estruturas de linguagem utilizadas para tal. Diferentemente do que tradicionalmente 

se faz na Linguística e especificamente nos estudos da Linguística de Contato, a 

análise apresentada nesta tese focaliza o político como condição de produção para 
as estruturas de linguagem presentes. 

Ademais, o trabalho se somará aos poucos já escritos sobre os Korubo e o 

grupo Sapanáwa, grupo este que, até 2014, era totalmente desconhecido pelos 

estudiosos da família Páno. Dele, só se sabia pela FUNAI que certamente era Páno 

(ver BIBLIOTECA DA FLORESTA, 2010). Inclusive seu nome era desconhecido. 

A presente tese se encontra organizada em oito seções. A seção que segue 

traz os procedimentos empregados para a análise. Ela se encontra dividida em três 

subitens: o primeiro sobre o verbal e o não verbal no discurso; o segundo em que se 
expõe sobre o corpus do estudo; e um último sobre o processo de transcrição e 

tradução das falas do primeiro contato com os Sapanáwa. 

O capítulo que segue esse sobre os procedimentos aborda a classificação 
em família linguística dos grupos indígenas estudados. Esse capítulo se subdivide 

em quatro seções. O primeiro item trabalha a história dos estudos Páno, focalizando 

um estudo do século XIX, que é o primeiro a propor que um conjunto de línguas 

fosse classificado como constituindo uma família linguística, a família Páno. A 

segunda seção do capítulo trata dos etnônimos e autodesignações dos grupos 

indígenas da família Páno, abordando a forma como os Korubo e Sapanáwa são 
chamados. 

O terceiro item do capítulo se encontra organizado em dois subitens, cada 

um especificamente sobre aspectos gerais da cultura dos grupos Korubo e 

Sapanáwa. A quarta e última seção do capítulo também se subdivide em outras 

duas. A primeira aborda o trabalho da FUNAI que antecede a realização do contato 

e que lhe permite supor a qual família linguística determinado grupo isolado 

pertence. Afinal, como a FUNAI prevê a classificação genética da língua que falam 

os isolados se nunca escutaram esses índios falando? É com base nessa previsão 

de classificação que a FUNAI reúne, então, indígenas para o trabalho de intérprete 

no contato, o que é abordado no último subitem. 

No Capítulo 4, dedica-se a trabalhar a memória nos contatos com isolados 

Páno. O capítulo trata das invasões europeias à América e do discurso fundador. 
Trabalha-se a história de contato na região amazônica e expõe-se acerca de 

Rondon, dos irmãos Villas Bôas e da FUNAI. 
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O Capítulo 5 analisa o silêncio dos índios durante o isolamento e seus 

efeitos de sentidos pensados a partir da memória. Esse capítulo trata do imaginário 

construído pelos não índios em relação aos isolados. Focaliza-se, além disso, o 
imaginário reverso, isso é, o construído dos brancos pelos índios. Aborda-se 

também a posição do indígena intérprete, que foi construída ao longo da história dos 

contatos. 

Quanto ao Capítulo 6, este trata das línguas que materializam o discurso do 

contato com os Sapanáwa e da comunicação empreendida. O capítulo traz um 

estudo das estruturas de linguagem empregadas nos primeiros contatos, incluindo aí 

a linguagem não verbal. Este sexto capítulo se propõe a trabalhar essas estruturas 

discursivamente, em seus efeitos de sentidos. 

O Capítulo 7, o último desta tese, aborda a cultura dos grupos Páno em sua 

relação com o funcionamento do discurso no contato. Nesse capítulo, o verbal e o 

não verbal são tomados em seus diferentes efeitos de sentidos em consonância com 
a cultura dos grupos indígenas Páno. Após o capítulo, são apresentadas as 

Considerações Finais do estudo. Segue, então, o capítulo desta tese dedicado à 

trajetória empreendida na análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
 
 
 

Orlandi (2015a) expõe princípios e procedimentos analíticos para pesquisas 

que exploram o discurso. O presente capítulo expõe os procedimentos empregados 

para a análise apresentada na tese. Como já mencionado, a análise foi feita a partir 

do aporte teórico da Escola Francesa de Análise de Discurso. O item que segue 

trata das bases dessa disciplina e do tratamento dado por ela ao verbal e ao não 

verbal. 
 
 
2.1 O VERBAL E O NÃO VERBAL NO DISCURSO 
 
 

Pêcheux (1999b [1984]) situa a Análise de Discurso entre as disciplinas da 
interpretação. Um analista deve tratar do discurso, não do texto, segundo Orlandi 

(2004). Discurso se define como “efeito de sentido entre sujeitos historicamente 

determinados” (SOUZA, T., 2001, p. 69). Conforme Courtine (2016 [1981]), a Análise 

de Discurso tem seu objeto de estudo na relação entre língua e história. De acordo 

com Pêcheux (1999b [1984], p. 7), 
a análise de discurso na França é antes de tudo – e isto desde 1965 mais 
ou menos – um trabalho de linguistas (referindo-se inicialmente ao 
distribucionalismo harrissiano, na linha dos trabalhos de J. Dubois), mas 
também de historiadores (mais freqüentemente especialistas do século 
XVIII e da revolução Francesa) e de alguns psicólogos (especialistas da 
psicologia social, em ruptura crítica com essa disciplina). 

Orlandi (1993a) diz que a disciplina trabalha os processos que constituem o 

fenômeno linguístico. Pêcheux (2014c [1975]) aponta que os processos discursivos 
se desenvolvem sobre os sistemas linguísticos, sobre as regras de uma língua – 

regras fonológicas, morfológicas, sintáticas. Como explica Orlandi (2015a), o 

interesse da Análise de Discurso não está na língua como um sistema abstrato, 

fechado nele mesmo. A Análise de Discurso trata da 
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língua no mundo, com maneiras de significar, com homens falando, 
considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja 
enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada forma de 
sociedade. 
Levando em conta o homem na sua história, considera os processos e as 
condições de produção na linguagem, pela análise da relação estabelecida 
pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o 
dizer. Desse modo, para encontrar as regularidades da linguagem em sua 
produção, o analista de discurso relaciona a linguagem à sua exterioridade 
(ORLANDI, 2015a, p. 14). 

A autora expõe que a Análise de Discurso faz uma articulação entre 

Linguística e Ciências Sociais, questionando a primeira por apagar a historicidade e 

as Ciências Sociais, pela transparência da linguagem em que se firmam. Como a 

Análise de Discurso focaliza o sentido, essa se constitui numa disciplina em que a 

Linguística se relaciona com a Filosofia e as Ciências Sociais. Na análise da 

linguagem, a noção de sujeito e de situação se fazem presentes nos estudos do 

discurso. 
Interpretar não é simplesmente um gesto de apreensão do sentido, de 

decodificar, como traz a autora. Para a Análise de Discurso, a linguagem se constitui 

como linguagem porque produz sentido e esse sentido só existe porque a linguagem 

é historicamente situada. O sentido é estabelecido na relação determinada do sujeito 

e a história, em que o sujeito é afetado pela língua. O gesto de interpretação é que 

promove a ligação entre sujeito, língua, história e sentidos. Nessa direção, como 
explana Orlandi (1993a), a Análise de Discurso é crítica no que diz respeito ao 

conceito de literalidade. De acordo com Pêcheux (2014b [1982], p. 58, grifo do 

autor), 
por tradição, os profissionais da leitura de arquivos são “literatos” 
(historiadores, filósofos, pessoas de letras) que têm o hábito de contornar a 
própria questão da leitura regulando-a num ímpeto, porque praticam cada 
um deles sua própria leitura (singular e solitária) construindo o seu mundo 
de arquivos. 

A Análise de Discurso, em conformidade com Orlandi (2015a), se diferencia 

da análise de conteúdo, se perguntando como determinado texto significa. Todo 

sentido se dá por interpretação. Novas práticas de leitura são inauguradas pela 

Análise de Discurso, problematizando as maneiras de ler. Orlandi (1993a) coloca 
que o processo de significação se dá na história, numa relação constitutiva entre 

linguagem e exterioridade. O dizer não parte somente do domínio do locutor, mas de 

outros dizeres, parte das condições em que ele foi produzido. A linguagem não é 

precisa, clara, tampouco completa.  
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Orlandi (2015a) assinala que a língua se apresenta como a materialidade 

específica do discurso e este se apresenta como a materialidade específica da 

ideologia. Tendo-se isso em vista, chega-se à relação entre língua-discurso-
ideologia. No corpo da disciplina, há um conceito discursivo de ideologia, em que 

esta foi pensada pela linguagem. No que se refere à ideologia, essa não 

corresponde a um ocultamente da realidade ou visão de mundo. É um “mecanismo 

estruturante do processo de significação” (ORLANDI, 2015a, p. 94). 

O sentido não está em si, como ressalta a autora. São as posições 

ideológicas no processo sócio-histórico que o determinam. Os sentidos não se 

constituem por predeterminação da língua em si. Eles são regulados pelas 

formações discursivas nas quais o que o sujeito diz se insere. As palavras não têm 

um sentido nelas mesmas, mas dentro da formação discursiva em que estão 

inseridas. Formação discursiva diz respeito ao que é responsável por determinar o 

que se pode e deve dizer numa posição específica e em contexto sócio-histórico 
também específico, isso é, numa certa formação ideológica. Courtine (2016 [1981], 

p. 22) pontua que “o domínio de saber de uma FD funciona como princípio de 

aceitabilidade discursiva para um conjunto de formulações [...] ao mesmo tempo em 

que como o princípio da exclusão do não formulável”. 

Orlandi (2015a) explica que as formações discursivas não são como blocos 

homogêneos e de funcionamento automático: constituem-se na contradição, sendo 
heterogêneas e fluidas em sua delimitação. São ininterruptamente configuradas e 

reconfiguradas em suas relações. Na mesma direção, Courtine (2016 [1981], p. 19, 

grifo do autor) pontua que 
o encerramento de uma FD é fundamentalmente instável, ele não consiste 
em um limite traçado separando de uma vez por todas um interior e um 
exterior do seu saber, mas se inscreve entre diversas FD como uma 
fronteira que se desloca em função das questões da luta ideológica. 

De acordo com Orlandi (2015a), a presença da ideologia não encontra lugar 

nas palavras, mas na discursividade. Esta definida como a maneira pela qual os 

efeitos da ideologia são produzidos no discurso. A discursividade corresponde à 
inscrição materializada do linguístico na história. Enfim, linguagem e ideologia se 

relacionam e o que a Análise de Discurso faz é explicitar a forma dessa articulação 

entre ambas. O discurso não se dá sem sujeito, tampouco não existe sujeito que fuja 

da ideologia. 

Historicidade corresponde, segundo Orlandi (2004), ao trabalho dos sentidos 
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no texto. Por meio dela, pode-se afirmar sobre a possibilidade deste conter várias 

formações discursivas. Orlandi (1993a) define o texto como uma unidade pragmática 

complexa e de significação, tomadas as condições de produção. Pêcheux (1999b 
[1984], p. 14) esclarece que 

a análise de discurso não pretende se instituir em especialista da 
interpretação, dominando “o” sentido dos textos, mas somente construir 
procedimentos expondo o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de 
um sujeito (tais como a relação discursiva entre sintaxe e léxico no regime 
dos enunciados, com o efeito do interdiscurso induzido nesse regime, sob a 
forma do não-dito que aí emerge, como discurso outro, discurso de um 
outro ou discurso do Outro). 

Orlandi (1993a) assinala que o homem se relaciona com sua cultura, 

estando essa relação presente na noção de linguagem da Análise de Discurso. A 

sociedade não é produto e a linguagem não se constitui como um dado. A 

constituição se dá entre ambas, sociedade e linguagem, mutuamente. Tendo-se isso 

em vista, o estudo da linguagem deve levar em conta a sociedade que produz essa 

linguagem, visto que os processos de constituição desta são histórico-sociais. De 

acordo a autora, “a análise de discurso tem uma proposta adequada em relação a 
estas colocações, já que no discurso constatamos o modo social de produção da 

linguagem” (ORLANDI, 1993a, p. 17). 

Considerando-se o exposto, tem-se aí a justificativa da adoção da Análise de 

Discurso Francesa para a realização do presente estudo. Qualquer arcabouço 

teórico adotado que não tomasse o ideológico na produção dos sentidos no contato 

com os Páno não daria conta dos sentidos aqui estudados, uma vez que estes 

últimos resultam de um processo histórico-social e se dão no ideológico. 

Em relação ao embate da Linguística em aceitar a Análise de Discurso, 

como apontam Courtine e Marandin (2016 [1980], p. 53), 
nós sabemos pela linguística: a análise do discurso não é senão um longo 
desvio para colocar em causa o postulado da autonomia da sintaxe e o 
esquecimento pela linguística de toda a história, inclusive, e sobretudo, a 
sua. Nesse sentido, a análise do discurso é apenas uma disciplina 
transitória, artefato da conjuntura teórica; nesse sentido, ela é necessária. 

A análise apresentada nesta tese demonstra que, apesar da Linguística 
questionar a Análise de Discurso como pertencendo ao âmbito da Linguística, não 

seria possível um estudo linguístico do contato com os isolados Páno que se 
apartasse da ideologia, o que impossibilitaria a compreensão dos sentidos ali 

presentes.  O papel da história e da cultura para as relações linguísticas é reforçado 

a partir dos resultados alcançados com a análise. Pêcheux (2014c [1975], p. 77, 
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grifo do autor) ressalta, de maneira irônica, que “a Linguística é solicitada 

constantemente para fora de seu domínio, acerca de um certo número de pontos 

sobre os quais, acreditamos, é impossível que ela não tenha ‘sua contribuição a 
dar’”, sendo que ela “não pode evitar o problema com um simples ‘eu não sou o que 

vocês estão pensando!’” (PÊCHEUX, 2014c [1975], p. 77). 

A Análise de Discurso, em conformidade com Orlandi (1995a), devolve à 

linguagem sua complexidade e multiplicidade, aceitando que existam diferentes tipos 

de linguagem. A Análise de Discurso, no que diz respeito ao fato de linguagem, 

“busca explicitar os caracteres que o definem em sua especificidade, procurando 

entender o seu funcionamento” (ORLANDI, 1995a, p. 35). Isso ocorre por essa 

disciplina tratar das formas materiais da linguagem, não se referindo apenas às 

formas abstratas. Os processos que produzem sentido estão constituídos em 

materialidades próprias.  

A autora diz que o verbal não deve preceder ao não verbal nos paradigmas. 
O não verbal não se sobredetermina pelo verbal. A linguagem não é positivista. 

“Evita-se, pelo verbal (pela gregaridade, distintividade, etc. do verbal) produzido pela 

Lingüística, o corpo da linguagem em sua opacidade, espessura e muitas vezes 

indistinção” (ORLANDI, 1995a, p. 36). 

A linguagem, como assinala T. Souza (1998, 2001), abrange o plano verbal 

e o não verbal, sendo que aquele não perpassa este. T. Souza (1998, 2001) 
considera que a imagem não existe em sua descrição verbal, mas em sua 

visualidade, estando nesta sua forma material. Não é possível o verbal como moeda 

de troca para uma imagem. Para a autora, 
a não co-relação com o verbal, porém, não descarta o fato de que a imagem 
pode ser lida. Propriedades como a representatividade, garantida pela 
referencialidade, sustentam, por um lado, a possibilidade de leitura de 
imagem e, por outro, reafirmam o seu status de linguagem (SOUZA, T., 
1998, p. 3). 

Orlandi (2004) aponta que, sendo o discurso estrutura e acontecimento (ver 

PÊCHEUX, 2006 [1983]), a Análise de Discurso objetiva compreender o modo como 

um texto funciona, a forma como produz sentidos. O texto é a unidade que permite 

alcançar o discurso, é o lugar de funcionamento da discursividade. Orlandi (2004) 
explica que a Análise de Discurso se interessa pelo texto por ser a unidade que lhe 

possibilita alcançar o discurso. O primeiro não constitui, portanto, seu objeto final. Na 

estruturação do texto, a ordem do discurso se materializa, sendo o trabalho do 
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analista tratar dessa materialização. O significado é construído no texto, uma vez 

que as palavras significam somente mediante a textualidade. Segundo T. Souza 

(2013, p. 296), 
o caráter de incompletude da imagem aponta, dentre outros aspectos, a sua 
recursividade. Quando se recorta pelo olhar um dos elementos constitutivos 
de uma imagem produz-se outra imagem, outro texto, sucessivamente e de 
forma plenamente infinita. Movimento totalmente inverso ao que ocorre com 
a linguagem verbal: quanto mais se segmenta a língua, menos ela significa. 

T. Souza (1998, 2001, 2013, 2018) pontua que a imagem também se 

constitui em discurso, um discurso de um texto não verbal. Sendo discurso, o 

sentido da imagem é tomado a partir do social e do ideológico. “O estudo da 

imagem, como discurso produzido pelo não-verbal, abre perspectivas comumente 

não abordadas nas análises mais recorrentes” (SOUZA, T., 1998, p. 9). Acerca da 

imagem, Pêcheux (1999a [1983], p. 51) considera que 
seria um operador de memória social, comportando no interior dela mesma 
um programa de leitura, um percurso escrito discursivamente em outro 
lugar: tocamos aqui o efeito de repetição e de reconhecimento que faz da 
imagem como a recitação de um mito. Na transparência de sua 
compreensão, a imagem mostraria como ela se lê, quer dizer, como ela 
funciona enquanto diagrama, esquema ou trajeto enumerativo. Refiro-me a 
tudo o que Jean Davallon adiantou a esse respeito. 

A interpretação da imagem se dá pelo olhar e não por palavras, como 

assinala a autora: “a imagem significa não fala, e vale enquanto imagem que é” 

(SOUZA, T., 2001, p. 74). Interpreta-se a imagem no efeito de sentidos entre esse 

olhar, a própria imagem e a possibilidade do recorte, tendo-se em vista as 

formações sociais do sujeito-autor e do sujeito-espectador. 

A autora ressalta que a materialidade discursiva específica da imagem, a 

não verbal, se relaciona com o político, que se textualiza não verbalmente. O uso de 

imagens é político-ideológico. Na discursividade do não verbal, o político é 
textualizado na policromia. A autora estabelece que o conceito de policromia 

abrange o jogo de imagens, entre outros elementos do não verbal, possibilitando a 

análise desde uma perspectiva discursiva. T. Souza (2018, p. 23) teoriza que 

“policromia se define como gesto que permite, ao se interpretar a imagem, projetar 

outras imagens, cuja materialidade, não é da ordem da visibilidade, mas da ordem 

do simbólico e do ideológico. Da ordem do discurso”. 
A estudiosa ressalta que as imagens não são visíveis em si, mas a partir da 

rede de imagens mostradas, silenciadas, implícitas, metaforizadas. São os gestos de 

interpretação que fazem da imagem algo visível. As paráfrases visuais são 
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recortadas por esses gestos. Elas são construídas tanto pelo sujeito quanto pelo 

analista. A arquitetura do não verbal, em suas paráfrases, é pensada pela autora a 

partir de Pêcheux para o verbal. São os deslizamentos de sentido que constituem a 
discursividade. Da imagem, a policromia recorta a heterogeneidade, sendo o não 

verbal interpretado através desses elementos. 

Dentre os operadores discursivos do não verbal, estão o ângulo da câmera, 

a luz, a sombra, a cor, o detalhe e algum elemento da paisagem, como coloca a 

autora. Esses são os elementos visuais que podem ser recortados. Através da 

compreensão do funcionamento da relação entre esses operadores, chega-se ao 

discurso da imagem. Segundo T. Souza (2018, p. 25), 
cada forma de linguagem não verbal pressupõe uma arquitetura específica, 
que não pode ser pensada como uma estrutura única, nem como uma 
simples composição com o cruzamento do intradiscurso e do interdiscurso. 
São muitos os recursos de ordem teórica que precisam ser acionados na 
análise de cada uma dessas formas. 

A análise apresentada neste trabalho foi feita com base no discurso verbal e 
não verbal, em consonância com o corpus. Conforme T. Souza (2001, p. 73), “o 

trabalho de interpretação da imagem, como na interpretação do verbal, vai 

pressupor também a relação com a cultura, o social, o histórico, com a formação 

social dos sujeitos”. 
Mesmo tendo Saussure (1997), ainda no início do século XX, evidenciado a 

importância da sociedade para a constituição do próprio conceito de língua, 

consolidou-se, a partir desse linguista – e mesmo antes dele –, uma tradição que 

percebe a linguagem como algo que basta a si mesmo. Já dizia Saussure (1997, p. 
17, grifo nosso) que a língua é “um produto social da faculdade da linguagem e um 

conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o 

exercício dessa faculdade nos indivíduos”. Como nota Rajagopalan (2010, p. 43-44), 

embora haja havido avanços em favor do reconhecimento da linguagem como 

social, posições reacionárias “tentam suprimir a dimensão do social ao privilegiarem 

o aspecto cognitivo da linguagem”. 

Se a língua é social, como estabelece Saussure (1997), nada mais coerente 

que a estudar também sob esse aspecto. Desconsiderar isso implicaria, até mesmo, 
na necessidade de reformular o objeto atual da ciência linguística: a linguagem ou a 

linguagem delimitada ao individual? Para Saussure (1997, p. 16-17, grifo do autor), o 

objeto de estudo da Linguística deveria ser a língua: 
é necessário colocar-se primeiramente no terreno da língua e tomá-la como 
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norma de tôdas as outras manifestações da linguagem. De fato, entre tantas 
dualidades, sòmente a língua parece suscetível duma definição autônoma e 
fornece um ponto de apoio satisfatório para o espírito. 

 “Mencionei [...] o grito desesperado de Saussure, quando descobre que não 

há nada a fazer quanto ao modo como as pessoas usam a linguagem” (MEY, 2001, 
p. 32).  Equivocados estão aqueles que “mordem a maçã saussuriana original e 

plantam suas sementes lingüísticas na expectativa de se tornarem senhores da 

gramática” (MEY, 2001, p. 51), desconsiderando os objetos de estudo que fogem à 

língua. 

A posição teórico-metodológica assumida por Saussure (1997) e o seu 

entendimento sobre os estudos linguísticos não devem ser tidos como a única 

verdade a ser plantada. O recorte teórico-metodológico feito por Saussure (1997), de 

grande importância na época para a constituição da Linguística como ciência, foi 

apenas um recorte, como se faz em qualquer estudo científico. E como todo recorte 

é sempre uma parte, fica faltando o restante que constituía o todo. 

O recorte feito pela Linguística tradicional prejudica o estudo do fenômeno 

da linguagem, que não se manifesta apenas verbalmente, mas também no não 
verbal e a partir da ideologia dos sujeitos. Lagrou (1992, p. 31), sobre seu trabalho 

de campo junto aos índios Kaxinawá, relata que “as mulheres não falam (ou quase 

nada), nem entendem o português, e por isso me ensinavam muito sobre o valor da 

comunicação não-verbal”. 

A linguagem é muito mais abrangente do que o que a Linguística tradicional 

recortou e qualquer recorte assim feito não daria conta do fenômeno da linguagem. 

Se em nossa fala não nos desvencilhamos de maneira natural do não verbal, logo 

ambos, verbal e não verbal, estão implicados e constituem juntos a linguagem 

humana. Afinal, está o não verbal cotidianamente na linguagem humana por acaso 

ou por exercer uma importante função? 

A linguagem gestual também comunica. Ela produz sentidos pelas 
formações imaginárias, pela memória, pelas formações ideológicas. Assim como a 

linguagem verbal, a não verbal se constitui também como fundamental na 

comunicação, independentemente de qualquer vontade teórica da Linguística 

tradicional que queira colocá-la em segundo plano. 
O item que segue trata do corpus analisado no presente trabalho. 
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2.2 O CORPUS 

 
 

Orlandi (1993a) expõe que, ao se tomar o texto como unidade do discurso, 

da operação de segmentação, passa-se para a de recorte. “Passa-se da distribuição 

de segmentos para a relação das partes com o todo, em que se procura estabelecer, 

através dos recortes, unidades discursivas” (ORLANDI, 1993a, p. 22). Segundo 

Orlandi (1987), os recortes se organizam no texto, sendo que o texto se liga às 

condições de produção, à situação discursiva. 

Como expõe Orlandi (2015a), o dispositivo analítico é dependente da 

questão de pesquisa formulada para o estudo. A autora explica que é a pergunta de 

pesquisa que regula a relação do pesquisador com o discurso. A forma do 

dispositivo analítico é construída com base nessa pergunta, é dependente do 

objetivo da análise e da natureza do material analisado. Os conceitos da Análise de 
Discurso mobilizados para cada trabalho advêm da questão formulada, do problema 

de pesquisa: “cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a 

questão que formula, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face a 

suas (outras) questões” (ORLANDI, 2015a, p. 25). A prática de interpretação do 

pesquisador segue em consonância com seu dispositivo analítico. 

O pesquisador busca, na análise, a compreensão do “movimento da 
interpretação inscrito no objeto simbólico que é seu alvo” (ORLANDI, 2015a, p. 59). 

Para a análise, ele se coloca numa posição deslocada, onde lhe é possível pensar o 

processo em que os sentidos são produzidos em suas condições, como pontua 

Orlandi (2015a). A autora traz que, ao longo de toda a análise, deve haver uma 

mediação teórica. A análise se dá pela descrição e interpretação, na intermitência, 

sendo esse o processo pelo qual o analista caminha. 

A partir disso, o dispositivo analítico é construído, como expõe a autora. A 

partir do problema de pesquisa que guia o presente estudo – como os efeitos de 

sentidos seriam possíveis no encontro entre FUNAI e isolados da família Páno pelas 

formações ideológicas desses distintos sujeitos e sem o compartilhamente de uma 

língua comum? – e dos objetivos formulados, os recortes conceituais foram 

realizados para o objeto analisado. Como coloca Orlandi (2015a), a análise se inicia 
com a construção do corpus, trabalho que deve ser mediado pela teoria. 

De acordo com a autora, o corpus da Análise de Discurso se compõe não de 
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dados, mas de fatos da linguagem, estes com sua materialidade linguístico-

discursiva, espessura semântica e memória. Segundo Orlandi (2015b), o texto é 

tomado pelo analista como fato e não dado, visto que dados não apresentam 
memória. Os fatos levam a uma memória linguística. Neles, está a historicidade.  

Analisar fatos de linguagem é tomá-los quanto à sua historicidade. Eles são ponto 

de entrada para o alcance do funcionamento da memória da linguagem. Em 

conformidade com a analista, 
a delimitação do corpus não segue critérios empíricos (positivistas) mas 
teóricos. Em geral distinguimos o corpus experimental e o de arquivo. 
Quanto à natureza da linguagem, devemos dizer que a análise de discurso 
interessa-se por práticas discursivas de diferentes naturezas: imagem, som, 
letra, etc (ORLANDI, 2015a, p. 60). 

O corpus analisado foi construído a partir de recortes nos materiais 

disponíveis acerca do contato com os Korubo e os Sapanáwa. Todos esses 
materiais disponíveis constituíram o arquivo da presente pesquisa, a partir do qual 

foram realizados os recortes. O arquivo foi composto essencialmente por notícias 

publicadas sobre o primeiro contato. Esse conjunto de materiais teve um papel 

importante durante a análise para a compreensão das circunstâncias em que o 

contato se dá. Tendo-se em vista o problema de pesquisa e os objetivos desta tese, 

foram selecionados do arquivo os materiais que apresentavam imagens do primeiro 
contato, assim como falas dos sujeitos que participaram do contato com os 

Sapanáwa e os Korubo, sejam falas que ocorreram no momento do contato ou 

posteriormente. Esses materiais selecionados do arquivo foram compostos, então, 

por entrevistas com os sujeitos que estiveram presentes nos contatos e por um 

vídeo da FUNAI com imagens do encontro com os Sapanáwa. Segundo Pêcheux 

(2014b [1982]), são os gestos de leitura que caracterizam o trabalho com o arquivo, 

que se dá a partir de uma materialidade linguística presente na discursividade. Tal 
trabalho de leitura do arquivo tem como foco a “relação entre língua como sistema 

sintático intrinsicamente passível de jogo, e a discursividade como inscrição de 

efeitos linguísticos materiais na história [...]” (PÊCHEUX, 2014b [1982], p. 66, grifo 

do autor). 
A partir desse corpus empírico então constituído pelas entrevistas 

publicadas e pelo vídeo, foi montado um corpus discursivo para a análise 

apresentada nesta tese. Para o corpus desta pesquisa, foram efetuados recortes no 

discurso presente nas entrevistas e no vídeo, tanto no que se refere ao verbal, 
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quanto ao não verbal. Esses recortes também foram guiados pela pergunta de 

pesquisa da tese e pelos objetivos. O corpus do trabalho reúne recortes em falas de 

funcionários da FUNAI que participaram do contato com os grupos, dos indígenas 
intérpretes, além de falas dos isolados. “Inicia-se o trabalho de análise pela 
configuração do corpus, delineando-se seus limites, fazendo recortes, na medida 

mesma em que se vai incidindo um primeiro trabalho de análise, retomando-se 

conceitos e noções”, como afirma Orlandi (2015a, p. 64-65) como procedimento da 

área da Análise de Discurso. 

Dentre os materiais analisados, os recortes foram feitos numa entrevista 

(REVISTA DAS ÁGUAS, 2016) publicada numa revista da Universidade de Brasília 
(UnB), no periódico denominado Revista das Águas, do Núcleo de Estudos 

Amazônicos dessa universidade. A entrevista foi feita com um funcionário da FUNAI 

que trabalhou no contato com os Korubo de 1996. A publicação se deu em 1999, 

com republicação em fac-símile em 2016, pela Revista Brasileira de Linguística 

Antropológica, da mesma universidade, em um número dedicado a trabalhos sobre 

isolados, índios recém-contatados e sertanistas. Conforme K. Costa (2016), a 
entrevista foi realizada em fevereiro de 1999 para o primeiro número da Revista das 

Águas, periódico este que teve sua publicação periódica interrompida no ano 

seguinte. 

Nessa entrevista, o funcionário responde a perguntas feitas por nove 
pessoas: jornalistas, indigenistas, historiadores e antropólogos ligados à UnB, ao 

Instituto Socioambiental (ISA) e ao Ministério Público (COSTA, K., 2016). Segundo 

K. Costa (2016, p. 165), “a entrevista conserva importância [...] por registrar as 

principais ações e o estado da discussão poucos anos depois que a Funai 

implementasse nova conduta [...] para os assim chamados ‘índios isolados’, a evitar 

a ‘atração’ e o ‘contato’ que marcaram o período anterior”. Em relação à época em 

que a entrevista foi feita, o autor aponta que 
naquele momento, os anos finais do século XX, era menor a quantidade de 
referências sobre índios isolados conhecidas pela Funai, as condutas 
implementadas com a criação do Departamento de Índios Isolados eram 
pouco conhecidas e já motivavam fortes polêmicas, e o tema ainda não 
havia alcançado a repercussão, inclusive internacional, que recebe nos dias 
de hoje (COSTA, K., 2016, p. 165). 

Os recortes foram feitos também em uma entrevista (AQUINO, 2015a) 

realizada com um dos intérpretes do contato com os Sapanáwa, um índio da etnia 

Jamináwa, pertencente à família Páno. A entrevista, conforme Aquino (2015a), foi 
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feita em 19 de janeiro de 2015, na Assessoria Especial dos Povos Indígenas do 

Governo do Estado, em Rio Branco, sendo os entrevistadores um indigenista que 

participou do contato com os Sapanáwa, dois antropólogos, uma professora e um 
xamã Kaxinawá, etnia também pertencente à família Páno. Essa entrevista foi 
publicada em 2015, no jornal acreano chamado Página 20, da capital do estado, na 

coluna denominada Papo de Índio. 

Foram realizados recortes também em trechos de entrevistas com indígenas 

intérpretes do grupo Korubo do contato de 1996. Esses trechos são apresentados 

por Arisi (2007) para sua dissertação de mestrado em Antropologia Social na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), trabalho que aborda as relações 

entre Matis e Korubo. As entrevistas foram realizadas em 2006, durante o trabalho 

de campo da autora na Terra Indígena Vale do Javari. Os Matis tratam nos trechos 
de quando eram jovens e assistiram ao primeiro encontro de sua gente 
Matis com os brancos do governo. Já adultos, 30 anos mais tarde, 
participaram – desta vez do lado dos brancos do governo – do contato com 
os índios Korubo que viviam mais abaixo no mesmo rio Ituí, em isolamento 
(ARISI, 2007, p. 15). 

O vídeo da FUNAI recortado, que apresenta os primeiros contatos com os 

Sapanáwa, foi divulgado pelo órgão indigenista em 2014 e se encontra disponível no 
site oficial do órgão que consta nas Referências desta tese (ver FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDIO, 2014b). Imagens contidas no vídeo circularam diferentes 

jornais nacionais e internacionais, dentre outros meios de comunicação. Esse vídeo 

contém 8 minutos e 13 segundos. Nele funcionários da FUNAI aparecem junto aos 

índios Ashaninka da Aldeia Simpatia, realizando os primeiros contatos com os 
Sapanáwa que se escontravam em isolamento. O corpus desta pesquisa se constitui 

especialmente de recortes feitos nesse vídeo. Esta tese apresenta uma transcrição e 

tradução para as falas presentes nele, sendo o primeiro trabalho a apresentar uma 

tradução do vídeo em sua totalidade. Anteriormente a este trabalho, tentativas 

alheias de tradução de partes pontuais desse contato foram empreendidas por 

meios de divulgação não acadêmicos. 

Orlandi (2015a) expõe que, enquanto etapas de análise, o pesquisador 
passa do corpus bruto ao objeto discursivo e, em seguida, encontra o processo 

discursivo. Nessas etapas, ele chega ao discurso, analisa as formações discursivas 

presentes, encontra as formações ideológicas e, desse modo, entende a 

historicidade. Segundo a autora, 
o objeto discursivo não é dado, ele supõe um trabalho do analista e para se 
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chegar a ele é preciso, numa primeira etapa de análise, converter a 
superfície linguística (o corpus bruto), o dado empírico, de um discurso 
concreto, em um objeto teórico, isto é, um objeto linguisticamente de-
superficializado, produzido por uma primeira abordagem analítica que trata 
criticamente a impressão de “realidade” do pensamento, ilusão que 
sobrepõe palavras, ideias e coisas (ORLANDI, 2015a, p. 64). 

Para T. Souza (1994), é a instituição a responsável por distinguir a fala do 

xamã, do chefe, dos contadores de história – especificidades do discurso indígena 

em comparação com outros discursos. A análise discursiva desvela a instituição. A 

partir dessa concepção, as instituições do discurso indígena analisado na presente 

tese foram sendo identificadas. T. Souza (1994, p. 28) afirma ainda que “a noção do 

sujeito interpelado pela ideologia como o sujeito-jurídico que, historicamente, 

corresponde à forma-sujeito do capitalismo não precisa ser a única a ser buscada 

quando da análise de discurso, principalmente, no discurso indígena”. Uma análise 

de um discurso indígena é feita na historicidade da materialidade tanto no que se 

refere à língua, quanto ao sentido. É a ideologia que confere os parâmetros do que é 
ser índio. 

T. Souza (1994) aponta que a constituição do sujeito e o discurso indígena 

se expressam não apenas na linguagem verbal, mas também em outras formas, o 

que será trabalhado na análise desta tese. “Ler o discurso indígena, pressupõe [...] 

recuperar no fio da discursividade a história da conversão, do contato, do confronto 

e das diferentes formas de dominação” (SOUZA, T., 1994, p. 41). Essa autora 
apresenta, em sua tese, entre outros pontos de discussão, uma análise discursiva 

sobre o contato entre os Bakairi da família Karib, tratando dos Bakairi “brabos” e dos 

Bakairi “mansos” e do contato com o branco. 
Para o entendimento das formações ideológicas Páno presentes no corpus, 

recorreu-se à Antropologia, em suas etnografias sobre os grupos dessa família 

etnolinguística, e aos trabalhos que tratam da história Páno. Através dos registros 
sobre a cultura e a história dos grupos dessa família, da história do contato no Brasil 

com os índios em geral, buscou-se o entendimento do funcionamento do discurso 

nos contatos atuais com os isolados Páno. 

Para alcançar as formações ideológicas do discurso analisado, a presente 

pesquisa trabalhou entre a Linguística, a Antropologia e a História, procurando 
apreender o funcionamento do discurso a partir de suas condições de produção. Os 

conceitos recortados para a presente pesquisa serão suscitados ao longo do 

trabalho, na medida em que forem chamados para compor a análise apresentada no 
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decorrer da tese, além dos conceitos já apresentados neste capítulo. A seção que 

segue traz detalhes acerca do processo de transcrição e tradução do vídeo da 

FUNAI. 
 

 
2.3 TRANSCREVENDO E TRADUZINDO 
       

 

Apesar de a língua Sapanáwa ser uma língua totalmente desconhecida pela 

Linguística, não havendo sobre ela nenhum estudo linguístico publicado, a grande 

proximidade dela com a língua Páno que estudo desde 2010, o Noke Koin, 

possibilitou que lograsse traduzir para o português as falas dos Sapanáwa. O 

conhecimento do funcionamento das línguas Páno foi essencial para a tradução, 

uma vez que me possibilitou olhar as transcrições tendo como base o sistema 
linguístico dessas línguas, além de um conjunto lexical que fui acumulando ao longo 

dos anos de pesquisa. Também assim realizei a transcrição e tradução da 

comunicação em línguas Páno dos Ashaninka, em uma “L2” marcada pela pronúncia 

não nativa. Essa comunicação empreendida pelos Ashaninka será trabalhada no 

Capítulo 6 da tese. 

Quatro pequenos trechos, os únicos ditos na língua de tradição dos 
Ashaninka ao longo do vídeo, permaneceram sem tradução. Não me atrevi a 

apresentar qualquer tradução por jamais ter pesquisado a língua indígena dos 

Ashaninka. O trabalho com a família Aruák foge aos objetivos desta tese, tanto no 

que se refere à língua, quanto à cultura, pela impossibilidade de domínio suficiente 

de ambos os aspectos no espaço de tempo de pesquisa de um doutorado.  

Para a tradução do léxico Páno que me era desconhecido, uma tradução foi 

buscada entre os estudos sobre as línguas da família Páno, tomando-se 

principalmente os trabalhos que apresentassem, pelo menos, uma lista lexicográfica 

da língua. Para isso, pude contar com alguns dicionários de línguas Páno 

específicas, dentre outros estudos. Valendo-se da noção de cognato da Linguística 

Histórica e tendo-se em vista o contexto de fala dos sujeitos, as traduções foram 

estabelecidas tanto para a língua Sapanáwa, quanto para a comunicação em 
línguas Páno empreendida pelos Ashaninka. 
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Para o trabalho de tradução, os seguintes materiais Páno, lexicográficos ou 

não, foram usados para a busca de cognatos, bem como para a busca de 

informações gramaticais que usei para as traduções: Capistrano de Abreu (1914), 
Aguiar (1988, 1994a), Cândido (2004), R. Costa (1992, 2000), C. Couto (2015), 

Cruvinel (2013), Eaken (2008), V. Ferreira (2005), Fleck, Uaquí e Jiménez (2012), 

Gomes (2010), Hyde et al (2008), E. Lima (1994, 2000), E. Loos e B. Loos (2003), 

Loriot, Lauriault e Day (2008), Montagner (2002), Okidoi (2004), G. Oliveira (1985a, 

1985b), A. Paula (1992, 2004), R. Paula (1969), Shell (2008), E. Silva (2013) e S. 

Souza (2017). Esses trabalhos tratam das línguas Kaxinawá, Noke Koin, 

Shanenáwa, Marubo, Saynáwa, Jamináwa, Matis, Matsés, Huariapano, Amahuaca, 

Capanahua, Shipibo, Náwa, Nukini, Poyanáwa, Yawanawá, Cashibo-Cacataibo e 

Mastanahua. Ademais, fez-se uso do estudo sobre reconstrução do Protopáno de S. 

Oliveira (2014). 

Através do trabalho de comparação lexical com as línguas citadas para a 
busca de cognatos, constatou-se que realmente o Sapanáwa pertence à família 

Páno, reafirmando a classificação já dada pela FUNAI (ver BIBLIOTECA DA 

FLORESTA, 2010), sendo o conjunto de fones apresentados no Sapanáwa bem 

característico das línguas dessa família. Dentre as línguas Páno que auxiliaram na 

tradução, foram focalizados principalmente o Noke Koin e línguas consideradas mais 

próximas a ele, como o Yawanawá e Shanenáwa. Isso porque o Noke Koin parece 
ser a língua mais próxima ao Sapanáwa dentre todas as outras comparadas, o que 

precisa ser confirmado futuramente em pesquisas com o Sapanáwa pelos 

panólogos, tendo-se em vista os poucos dados dessa língua presentes ao longo dos 

8 minutos e 13 segundos do vídeo divulgado pela FUNAI para que uma afirmação 

categórica fosse feita aqui. Da mesma forma, observou-se, na comparação, que a 

língua Sapanáwa se distancia mais das línguas Matis e Matsés. 

Para a transcrição de todas as falas do vídeo, foi empregado o Alfabeto 

Fonético Internacional. Essa transcrição fonética é apresentada na primeira linha de 

cada turno. Na segunda linha, é feita a segmentação morfológica dessa transcrição. 

Apesar da segunda linha trazer as informações de segmentação morfológica, isso 

não é feito apresentando transcrições fonológicas nessa linha, ao contrário do que 

seria o esperado. Os poucos dados da língua Sapanáwa presentes no vídeo não 
permitem que uma descrição fonológica da língua seja feita, ainda que algumas 

conclusões preliminares sobre a fonologia dessa língua possam ser tiradas, sendo 
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expostas no Capítulo 6. Nessa segunda linha, o processo de sândi, já exposto na 

transcrição fonética da primeira linha, é suprimido. Também são suprimidas as 

representações de acento e alongamento já feitas na linha anterior. A terceira linha 
traz a informação lexical e gramatical dos itens segmentados. Esse foi o esquema 

seguido para a glosagem, sendo que, por fim, a quarta linha contém a tradução dos 

turnos entre aspas simples. A lista com as abreviaturas empregadas para as 

informações gramaticais é apresentada na página 11 desta tese. 

Somente as falas em Sapanáwa são apresentadas em 4 linhas de 

detalhamento, assim como a comunicação dos Ashaninka em línguas Páno. Quando 

a fala dos sujeitos ocorre em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, essas são 

apresentadas em uma só linha em sua forma escrita e não em transcrição fonética. 

O emprego dessas línguas no contato com os Sapanáwa será detalhado no Capítulo 

6. Como um só sujeito pode fazer uso de diferentes línguas em seu turno, essa 

diversidade linguística foi representada em negrito, itálico e sublinhado para a 
diferenciação do uso de cada língua, como demonstrado a seguir, permitindo uma 

melhor visualização da ocorrência das cinco línguas no contato e do “Páno 

Ashaninka”. 

 

 
a) Sapanáwa – negrito; 

b) Ashaninka – negrito e sublinhado; 

c) “Páno Ashaninka” – fonte normal; 

d) português – itálico; 

e) espanhol – negrito, itálico e sublinhado; 

f) inglês – itálico e sublinhado. 

 

 

Para a transcrição, a Análise da Conversação também foi considerada. Para 

isso, são seguidas as recomendações de transcrição conforme constam em 
Marcuschi (1997), com exeção do início de turno, que não foi escrito aqui com letra 

inicial minúscula a fim de tornar, para o leitor, mais clara a leitura. Tendo-se em vista 



39 
 

esse fim, a pontuação também foi mantida na escrita, sendo o emprego de 

reticências feito em sua função normal. 

Conforme consta em Marcuschi (1997), turnos que são iniciados pelos 
falantes no mesmo instante são representados por colchetes duplos de abertura. 

Usa-se colchete simples de abertura em sobreposições que não se dão logo no 

início do turno, sendo o colchete posto no local em que a sobreposição se inicia. 

Para sobreposições pontuais, usa-se um colchete de abertura e um de fechamento. 

Para uma melhor visualização no texto, esses cochetes de sobreposições são 

colocados na cor cinza. Repetições são sinalizadas pela reduplicação da parte 

repetida. Os truncamentos são representados pelo sinal de igual entre parênteses 

(=). Pausas são marcadas por sinais de mais entre parênteses ( + ), sendo que cada 

sinal aí posto representa 0.5 segundo. 

Os diferentes falantes foram representados por letras antecedidas pelo 

nome da etnia ou pela designação “funcionário da FUNAI”. Algumas falas estão 
inaudíveis, seja por sobreposições de turnos, seja pela distância do falante da 

câmera, uma vez que o primeiro contato se inicia com os Sapanáwa, Ashaninka e 

funcionários da FUNAI próximos a margens distintas do rio Envira, um dos maiores 

rios do estado do Acre. A entrega das bananas ocorre também distante da câmera. 

A filmagem do primeiro contato apresentada no vídeo foi feita por um funcionário da 

FUNAI que permanece perto da margem próxima à aldeia, dentro do rio. Quando há 
a ocorrência de falas inaudíveis, essas são assim designadas entre parênteses. 

Comentários inseridos por mim acerca do que ocorre no vídeo são feitos entre 

parênteses duplos. 

Os turnos foram enumerados a fim de que fossem mais facilmente 

retomados na análise. Além de imagens do primeiro encontro, o órgão indigenista 

documenta no vídeo imagens de contatos iniciais subsequentes com o grupo. O 

vídeo começa com o momento do primeiro contato, quando na Aldeia Simpatia, na 

outra margem do rio Envira, estão quatro índios Sapanáwa. Do lado oposto dessa 

margem, estão os Ashaninka e os funcionários da FUNAI. No vídeo, o final do 

primeiro contato é apresentado mais adiante. Antes disso, a filmagem traz as 

mencionadas imagens de contatos subsequentes. Os Sapanáwa são filmados 

realizando sopros e conversando com um Ashaninka. Esses sopros serão 
analisados no Capítulo 7 com base na cultura Páno, enquanto discurso não verbal 

indígena. O contato que aparece depois dos sopros é o da distribuição de fósforos 
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aos Sapanáwa por um funcionário da FUNAI, o que ocorreu dias após o primeiro 

contato. 

O vídeo retoma, enfim, o momento do primeiro contato no rio Envira, que 
culmina na entrega de bananas aos isolados por um Ashaninka. Após isso, as 

imagens são dos isolados ao lado de uma casa dos Ashaninka, na Aldeia Simpatia, 

quando pegam da casa machado, terçado, roupa e vão embora, descendo pela 

margem do rio Envira e entrando nele. O início de cada um desses recortes no vídeo 

é marcado na transcrição com uma breve descrição em caixa alta sobre qual recorte 

se trata. Pequenos cortes também são feitos pela FUNAI dentro desses recortes 

maiores, sendo esses cortes sinalizados na transcrição com uma linha descontínua 

entre os turnos. A transcrição e tradução das falas do vídeo dos primeiros contatos 

com os Sapanáwa podem ser consultadas no Apêndice desta tese. 

O capítulo que segue trata da família Páno, dos etnônimos e 

autodesignações dos grupos dessa família, trazendo aspectos gerais sobre os 
grupos Korubo e Sapanáwa, bem como abordando o trabalho da FUNAI na 

localização dos grupos isolados no Brasil. 
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3 A FAMÍLIA ETNOLINGUÍSTICA PÁNO 
 
 
 

Segundo Erikson (1998), a região ocupada pelos grupos indígenas Páno 

corresponde a uma área basicamente ininterrupta do alto Solimões ao alto Purus, na 

área fronteiriça entre o Peru e o Brasil. Habitam das cabeceiras das bacias do Juruá 

e do Javari ao Ucayali e seus afluentes da margem esquerda. Vivem também na 

região do rio Beni ao alto Madeira. “Outros raros bolsões pano, de dimensões 

minúsculas, podem ser encontrados aqui e acolá, resultantes de migrações mais ou 
menos forçadas que em geral datam da tristemente famosa era da borracha” 

(ERIKSON, 1998, p. 240). No Brasil, os grupos Páno encontram-se no estado do 

Acre, do Amazonas e em Rondônia (AGUIAR, 2007). 

A seção seguinte, primeira seção deste capítulo, trata da origem da proposta 

de classificação de um conjunto de línguas indígenas como constituindo uma família 

específica, a família Páno. 
 

 
3.1 CLASSIFICAÇÃO GENÉTICA 
 
 

Ao perceber semelhanças entre algumas línguas indígenas, La Grasserie 

(1890) levanta a questão dessas línguas serem linguisticamente aparentadas e 

propõe a existência de uma família formada por elas. Assim, a noção da família 

Páno como uma família linguística aparece pela primeira vez no trabalho de La 

Grasserie (1890), trabalho apresentado em 1888, na sétima edição do Congrès 

International des Américanistes e publicado em Berlim, nos Anais do evento. 
La Grasserie (1890), para provar o parentesco entre as línguas indígenas 

que analisa, faz uso de correspondências fonológicas entre essas línguas para o 

estabelecimento de uma família linguística comum, como aponta Campbell (1997). 

Como direciona S. Oliveira (2010), o trabalho de La Grasserie (1890) faz uso da 
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Neogramática com suas leis fonéticas e do método histórico-comparativo. A origem 

desse método advém da Gramática Histórico-Comparativa, como assinala Faraco 

(2012), mas a Neogramática continua a empregar tal método. 
O estudo de La Grasserie (1890) se realiza em um contexto acadêmico 

imediatamente posterior, no século XIX, ao que a Gramática Histórico-Comparativa 

havia vigorado. Como aponta Camara Júnior (1979), costuma-se assinalar como o 

começo dos estudos comparativos o trabalho realizado por William Jones (1746-

1794). Dentre os principais nomes que trabalharam a partir do desenvolvimento 

dessa abordagem, estão: Friedrich Schlegel (1772-1829), Franz Bopp (1791-1867), 

Rasmus Rask (1787-1832), Jacob Grimm (1785-1863), Friedrich Diez (1794-1876), 

além de August Schleicher (1821-1868), o principal nome da Gramática Histórico-

Comparativa. 

La Grasserie (1890) analisa comparativamente sete línguas Páno: Conibo; 

Kulina; Pacaguara; Maxuruna; Karipuna; uma língua denominada Páno; e dois 
dialetos do Mayoruna. A comparação se dá pelo léxico, com nomes das partes do 

corpo, animais, vegetais, termos de parentesco, dentre outros. 

La Grasserie (1890) ressalta na introdução do seu trabalho a importância da 

morfologia, originalmente foco dos estudos da Gramática Histórico-Comparativa. 

Como aponta Faraco (2012), a ênfase dos estudos histórico-comparativos estava 

nessa dimensão estrutural. A noção evolucionista conferida a esses estudos será 
aqui retomada com vistas a tratar das condições de produção do conhecimento 

linguístico da época, período que coincide com o início da exploração do látex na 

região amazônica, quando se tem a maioria dos contatos entre grupos Páno e não 

índios. Em consonância com Pêcheux (2014c [1975], p. 182), 
não há “discurso da ciência” (nem mesmo, a rigor, “discurso de uma 
ciência”) porque todo discurso é discurso de um sujeito – não, obviamente, 
no sentido behaviorista de “comportamento discursivo de um indivíduo 
concreto”, mas entendendo que todo discurso funciona com relação à 
forma-sujeito, ao passo que o processo de conhecimento é um “processo 
sem sujeito. 

Alter (2007) aponta que Schleicher2 considera que, da imitação vocal, os 

grupos humanos passaram a produzir raízes, as quais eram as palavras das 

primeiras línguas faladas pelos homens. Em torno dessa noção de raiz, os estudos 
da Gramática Histórico-Comparativa buscaram tratar da evolução humana. Dessa 

forma, as línguas foram tipologicamente tomadas em evolução conforme sua 
                                                        
2 Sobre Schleicher e La Grasserie ver Delesalle (1990). 



43 
 

estrutura morfológica. Vale lembrar que o famoso livro de Darwin, A Origem das 

Espécies, havia sido publicado na mesma época em que o interesse dos estudos 

linguísticos de Schleicher também era a evolução humana. 
Schleicher (1868 [1863]) assinala que a obra de Darwin lhe interessou, 

sobretudo, pela relação que o próprio Schleicher fez com os estudos linguísticos. O 

estudioso diz ter publicado anteriormente uma obra que trabalha com ideias 
coincidentes com as de Darwin. Tal obra, Língua Alemã, foi publicada em 1860, 

antes de ler o trabalho deste. Nessa obra, Schleicher trabalha a luta das línguas pela 

existência no que se refere ao desaparecimento de línguas antigas. Em Schleicher 

(1874 [1861]), assinala que as línguas foram muito mais numerosas do que as ainda 

existentes levam a acreditar, uma vez que foram desaparecendo. O autor chama a 

atenção para a possibilidade de muitas das línguas que formam o tronco indo-

europeu terem desaparecido ao longo do tempo, não tendo sido recuperadas pelos 

trabalhos da época. 
Apesar de Schleicher apoiar a teoria proposta por Darwin, Alter (2007) 

aponta diferenças significativas entre Darwin e Schleicher no que diz respeito às 

posições evolucionistas desses estudiosos. Darwin afirma que, antes dos grupos 

humanos terem se distribuído geograficamente pelo mundo, houve o 

desenvolvimento de uma língua. Assim, haveria existido, para Darwin, uma língua 

universal original para todas as línguas do mundo. Diferentemente disso, Alter 
(2007) assinala que, para Schleicher, primeiramente houve a distribuição geográfica 

humana pelo mundo e, apenas depois, os grupos humanos dispersos 

desenvolveram cada um a sua língua original. Para esses estudos linguísticos, o 

achado de uma nova família linguística, a família Páno, significaria, então, um 

avanço no entendimento dessa distribuição geográfica dos grupos humanos pelo 

mundo e na compreensão do surgimento dessas diferentes línguas originais. 
No Compêndio de Gramática Comparativa das Línguas Indo-Europeias, 

Schleicher afirma que é impossível que haja existido uma única língua universal 

original (SCHLEICHER, 1874 [1861]). Segundo esse estudioso, as línguas originais 

foram muitas. Tal impossibilidade afirmada pelo autor de existência de uma só 

língua original pode ser entendida dentro da teoria Histórico-Comparativa praticada 

na época. O método histórico-comparativo clássico exigia, segundo Franchetto e 
Leite (2004), que houvesse um número significativo de cognatos para que o 

parentesco linguístico pudesse ser estabelecido. A partir disso, compreende-se o 
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porquê de, para Schleicher, ser impossível ter existido uma só língua original que 

deu origem a todas as outras línguas. Os histórico-comparativistas da época não 

identificaram um número significativo de cognatos entre todas as línguas que 
conheciam. Desse modo, a existência de uma única língua universal original não 

seria possível dentro da teoria histórico-comparativa então praticada. Se Schleicher 

considerasse tal como Darwin, a teoria linguística da época cairia por terra. 

De acordo com Schleicher (1874 [1861]), diferentes distribuições geográficas 

causam, de forma gradual, mudança numa mesma língua em prolongados espaços 

de tempo. Através de uma observação acerca da presença de arcaísmo, é possível 

reconstituir como a movimentação geográfica dos grupos humanos se deu. No caso 

do tronco indo-europeu, buscando por esses arcaísmos, chega-se à conclusão que 

“a casa da raça indo-europeia original deve ser procurada nas terras altas da Ásia 

Central” (SCHLEICHER, 1874 [1861], p. 7, tradução3). 

Tomando-se a mencionada noção de raiz como sendo as palavras das 
primeiras línguas faladas pelos homens, as línguas isolantes, por serem 

tipologicamente constituídas apenas por raízes, foram consideradas pela teoria da 

época como as línguas mais primitivas, mais próximas das primeiras línguas que 

surgiram. Schleicher (1874 [1861]) caracteriza as línguas isolantes como sendo 

compostas por uma sequência de sons ligados ao seu significado com nenhuma 

variação de forma, sendo tal sequência, portanto, invariável. Trata-se de uma 
sequência que somente pode ser monossilábica, correspondendo cada conjunto de 

sons a uma raiz. Para essa teoria, as línguas isolantes eram faladas por homens 

mais próximos aos primeiros homens que surgiram, isso é, por homens menos 

desenvolvidos, tomando-se a noção evolutiva dos estudos. 

Schleicher (1874 [1861]) descreve as línguas confixativas, conhecidas 

atualmente como aglutinantes, como as que juntam esses sons invariáveis a outros 

sons de relação também invariáveis e que antecedem aqueles, sucedem ou ainda 
aparecem no meio deles. A esses casos, dava-se tal como hoje o nome de prefixo, 

sufixo ou infixo, respectivamente. Essas unidades de relação são genericamente 

chamadas confixos. O que o autor denomina como relação diz respeito a funções 

gramaticais. Nas línguas confixativas, pode haver a união simultânea de prefixos, 

sufixos e infixos a uma mesma sequência de sons. 

                                                        
3 “The home of the Indo-European original race must be sought in the highlands of Central Asia” 
(SCHLEICHER, 1874 [1861], p. 7). 
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Quanto às línguas flexivas, o autor descreve como sendo as línguas em que 

as raízes e os confixos não são invariáveis, sendo a função relação expressa por 

meio dessa não invariação. Para fins de representação, segundo Schleicher (1874 
[1861]), é possível estabelecer que R sendo raiz, haveria nessas línguas Rx, em que 

Rx representaria as possíveis sequências de sons: R1, R2 e assim por diante. Do 

mesmo modo, seria possível formular para os confixos sx, por exemplo, que 

corresponderia à representação de todas as sequências de sons possíveis de um 

sufixo. 

O estudioso teoriza que as línguas confixativas teriam surgido de línguas 

que, antes de passarem por um maior desenvolvimento, eram isolantes. As línguas 

flexivas, por sua vez, teriam sido anteriormente línguas confixativas. As flexivas 

ocupariam, assim, o estágio de maior desenvolvimento dentre os três tipos 

morfológicos possíveis. O estágio de menor desenvolvimento para o de maior 

desenvolvimento seria: línguas isolantes, línguas confixativas e, por fim, línguas 
flexivas. O autor diz que, dentre as línguas conhecidas na época, apenas as línguas 

semíticas e indo-europeias são classificadas como línguas flexivas. Para Schleicher 

(1874 [1861]), a maioria das línguas do mundo são confixativas. Dentre essas 

línguas, encontram-se o basco, as línguas aborígenes do Novo Mundo, como o 

autor denomina, e as línguas Bantu. 

Tal classificação se põe como etnocêntrica e reforça preconceitos da época. 
Ela se relaciona à concepção de que há línguas mais complexas do que outras, o 

que é uma ilusão geralmente guiada por hierarquizações estabelecidas para os 

diferentes povos. Foi no contexto em que circunstâncias sócio-históricas como essa 

se encontravam até mesmo na ciência que há o início da exploração do látex na 

Amazônia, sendo o trabalho de La Grasserie (1890), apresentado em 1888, 

certamente fruto desse maior contato estabelecido na região entre índios e não 

índios. O contexto da Gramática Histórica-Comparativa se liga, inclusive, à 

construção histórica das formações ideológicas atuais acerca dos isolados, que 

serão aprofundadas no Capítulo 5 desta tese. Nessa época, os trabalhos de campo 

eram feitos pelos estudiosos das línguas visando possibilitar estudar grupos mais 

próximos aos primeiros homens que surgiram na evolução humana. É com esse 

objetivo que Bleek realiza trabalho de campo na África, como expõe Haeckel4 (1983 

                                                        
4 Ernst Haeckel foi o responsável pelo contato de Schleicher com o livro A Origem das Espécies, de 
Darwin, como Schleicher (1868 [1863]) relata. Bikkers (1869) afirma que Haeckel, tal como 
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[1868]) no Prefácio que faz ao trabalho de seu primo. 

Haeckel (1983 [1868], p. IV, tradução) diz que Bleek esteve entre o grupo 

que tem “o mais baixo nível de desenvolvimento humano e deu o menor passo para 
além do macaco”5. Como continua Haeckel (1983 [1868], p. V, tradução), são raças 

inferiores de homens, que lembram nossos ancestrais animais e “parecem 

manifestar uma conexão mais próxima com o gorila e chimpanzé daquela região do 

que com um Kant ou um Goethe”6. Essas falas descrevem o contexto acadêmico em 

que foi feito o estudo que propôs a existência da família Páno. Além disso, dão conta 

do imaginário em torno desses povos existente na ciência da época. 
Em seu trabalho, La Grasserie (1890) já apresenta a denominação Pano7 

como nome para a família linguística por ele descoberta. Esse era o nome de uma 

das línguas analisadas por ele para o estabelecimento da família linguística. Aguiar 

(1994b) expõe que é o etnônimo de um grupo indígena da família atualmente 

extinto, não sendo a autodesignação do grupo. Esse grupo também já foi chamado 
de Pana, Manoa ou Pelado. Este último etnônimo claramente dado de forma 

etnocêntrica e preconceituosa pelos não indígenas. 
Aguiar (1994b) diz que, com o emprego do nome Pano para a família 

linguística, o grupo passou, a partir de então, a ser chamado na literatura por outro 

nome para se diferenciar do nome dado à família. Vê-se, então, um ato de extremo 

poder e autoritarismo sob o nome desse grupo, que é alterado à vontade na 
literatura por quem escreve, não se importando em ser colocado o nome que o 

próprio grupo indígena se dizia denominar, como chama atenção Aguiar (2008) para 

esse problema em torno dos etnônimos dos grupos indígenas. Os nomes dados 

para o grupo diferentes da autodesignação materializam linguisticamente as 
                                                                                                                                                                             
Schleicher, era professor da Universidade de Jena, tendo sido Haeckel professor de Zoologia e 
diretor do Museu Zoológico dessa universidade, como consta na carta – Schleicher (1868 [1863]) – 
que o estudioso das línguas escreve a ele agradecendo a indicação do livro de Darwin. Bikkers 
(1869) traz que Haeckel era o principal darwinista da Alemanha. Menezes (1986) aponta-o como um 
dos primeiros e mais empenhados a defender a teoria proposta por Darwin. Schleicher, além de ter 
se dedicado ao estudo das línguas, tinha formação botânica, como afirma Faraco (2012). 
5 “[...] the lowest stage of human development, and made the smallest advance beyond the ape” 
(HAECKEL, 1983 [1868], p. V). 
6 “[...] seem to manifest a closer connection with the gorilla and chimpanzee of that region than with a 
Kant or a Göthe” (HAECKEL, 1983 [1868], p. V). 
7 Ao longo da tese, faz-se uso do nome da família com um acento gráfico. Essa decisão decorre de 
uma postura adotada por membros do Projeto Estudos das Línguas Páno, coordenado pela Profa. 
Dra. Maria Suelí de Aguiar, a partir de uma observação feita pelo aluno Paulo Sérgio Reis de Abreu 
de que Pano é uma palavra estrangeira no português. Sendo Pano uma palavra com origem em 
línguas indígenas dessa família, o acento gráfico se justifica por sua pronúncia ter se consagrado na 
academia de forma distinta do que seria esperado em muitas línguas Páno, com o acento fonético na 
última sílaba. 
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relações de poder da época, como bem direciona a teoria onomástica. Conforme 

Aguiar (1994b, p. 206), na substituição do nome da língua Páno, 
dentre vários nomes, os dois mais usados foram Panobo e Panavarro, 
sendo este último proposto em d’Ans (1970). 
O motivo de ter escolhido o nome de Panobo se deve ao fato de que o 
termo pano já era o nome usado e bo também, como marca de plural, para 
as línguas Pano. A tradução então seria simplesmente “os Pano”. Quanto 
ao nome Panavarro, segundo a gramática, ele se deu por causa de 
Navarro, que coletou três mil termos da língua Pano no fim do século XIX. 
Assim, decidiu-se unir o nome dele ao que era chamado até então, pano + 
Navarro = Panavarro. 
Segundo o vocabulário de R. P. Panavarro, em d’Ans (1970), o termo pano 
quer dizer um tipo de lamento, uma expressão de dor ou tristeza8. Caso seja 
verdadeira essa explicação, fica possível levantar a hipótese de que esse 
nome deve ter sido dado por não-índios ou índios inimigos, como foi o caso 
dos índios Shipibo, antigamente chamados de Chama, que é um termo 
usado para se iniciar uma guerra e um grito de ódio. 

Desde o trabalho de La Grasserie (1890), apresentado em 1888 no 

Congresso, são mais de 130 anos de estudos das línguas Páno. Como mostra 

Aguiar (1994b), os estudos linguísticos sobre essa família avançaram inicialmente 
mais no Peru. No Brasil, o primeiro trabalho sobre uma língua dessa família foi 

escrito pelo historiador Capistrano de Abreu (1914), acerca da língua Kaxinawá. 

Desde então, estudos linguísticos Páno no Brasil só passam a ser feitos mais 

intensamente na década de 1980. 

No entremeio do trabalho de Capistrano de Abreu (1914) e das pesquisas da 

década de 1980, há apenas um estudo sobre a fonologia da língua Noke Koin e 
outro que afirma que o grupo Matis, recém-contatado na época, pertence à família 

Páno. Ambos os trabalhos, dos quais guardo cópia, são de Ruth Wallace de Garcia 

Paula e se tratam de manuscritos escritos à mão em um caderno que se encontrava 

no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Certamente, 

os originais desses trabalhos foram destruídos no incêndio que tomou o Museu 

Nacional, no dia 02 de setembro de 2018. 
Anteriormente à década de 1980, foram assim, apenas três os trabalhos 

linguísticos feitos no Brasil acerca da família Páno. Após esse período, os trabalhos 

linguísticos sobre a família ressurgem na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), com a dissertação de mestrado da aluna Luizete Guimarães Barros 

(1987) e os trabalhos de Iniciação Científica dos graduandos Gilvan Müller de 
Oliveira (1985a, 1985b) e Maria Suelí de Aguiar (1985, 1986), todos sobre a língua 

                                                        
8 Aguiar (2008) traz também, para pano, a versão apresentada por Tessman (1999) de que seria o 
nome para tatu-canastra. 
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Noke Koin. 

As pesquisas sobre a família Páno apontam que ela seja formada por 
aproximadamente 30 línguas. Digo aproximadamente, porque os estudiosos 

divergem quanto a esse número, mas há um consenso de que o número gire em 

torno de 30 línguas. Ainda se discute se determinadas línguas são mesmo línguas 

ou dialetos (ver LANES, 2000; CÂNDIDO, 2004), além de grupos que foram tidos 

antes como extintos estarem reaparecendo. Houve etnogênese de grupos indígenas 

Páno tidos como extintos, mas que na verdade, haviam sido silenciados: o grupo 

Náwa, Kontanáwa (ver AGUIAR, 2007) e Saynáwa (ver C. COUTO, 2010, 2015). 

Padilha (2002) assinala que o grupo Náwa foi tido como extinto a partir de 

1904, quando se soube da última sobrevivente desse grupo. No entanto, esse grupo 

permaneceu escondido entre a população ribeirinha da região acreana, o que 

decorre da violência que sofreram com a exploração do látex na região amazônica, 

violência em relação aos grupos indígenas que será melhor tratada no Capítulo 4, no 
item 4.2. 

Realizando pesquisa de campo, C. Couto (2010) descobre que um grupo de 

índios que era tido como sendo da etnia Jamináwa é, na verdade, um outro grupo 

Páno: o grupo Saynáwa. Aguiar (2008) registra que, desde 1987, esse grupo era 

mencionado pelos outros índios Páno, mas não se tinha notícias de onde os 

membros dele se encontravam. C. Couto (2010, p. 30) relata que: 
Seu Benedito nos disse que a denominação Jamináwa havia sido colocada 
por não-índios no tempo em que eles trabalhavam na extração da borracha. 
Ele nos disse que um patrão não-índio, seringalista, disse ao avô materno 
dele, Seu José Marcolino, já falecido, que eles eram índios Jamináwa e 
passou a chamá-los desse modo. O grupo, entretanto, não deixou de se 
autodenominar Saynáwa. Na verdade, Seu José Marcolino contava ao neto, 
Seu Benedito, como este nos disse posteriormente, que o nome antigo do 
povo não era Saynáwa, mas sim Saybaybô. 
Ao perguntarmos por qual razão o grupo aceitou ser denominado como 
Jamináwa, Seu Benedito nos disse que essa tinha sido uma decisão de seu 
avô, líder do grupo, e todos aceitaram por respeito à sua liderança. Quanto 
às razões do avô em tomar tal atitude, não soube explicar. Dessa forma, 
todo o povo passou a ser denominado desse modo, sendo assim 
reconhecido pelos não-índios e por índios que tiveram contato recente com 
eles. 

De acordo com C. Couto (2015), esses índios falam uma língua indígena 

própria, havendo apenas sete falantes da língua, todos com mais de 50 anos de 
idade. Essa língua corre risco de ser extinta, uma vez que ela não está sendo 

ensinada aos mais jovens do grupo, além do número reduzido de falantes. 

Como resultado da violenta história de contato, houve a formação de um 
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grupo Páno antes inexistente, o grupo Apolima-Arara, conforme Aguiar (2007). 

Segundo a autora, uma índia consegue fugir com dois bebês depois de um 

massacre à sua aldeia, promovido por não índios. Essa índia passa a viver sozinha 
na floresta com as duas crianças: uma, filho seu; e a outra, uma irmã, que sua mãe 

consegue deixar em seus braços no momento do massacre. Depois de algum 

tempo, um grupo de seringueiros a encontra e, vendo-a sozinha com duas crianças, 

oferece levá-la à cidade. Ela recusa, mas um dos seringueiros, com o consentimento 

da índia, fica vivendo junto dela na floresta. Desse casal, surgem nove filhos. Índios 

de outros grupos que se encontravam dispersos se juntam a eles, dando origem a 

uma nova etnia, a etnia Apolima-Arara. Essa etnia foi formada pela junção de índios 

de quatro grupos Páno: Shawandáwa, Amahuaka, Jamináwa e Shipibo. Atualmente, 

esse grupo vive na região do rio Amônia, na fronteira do Acre com o Peru, local onde 

enfrentam problemas com traficantes que cruzam a fronteira. Além do problema com 

traficantes, os Apolima-Arara vivenciam problemas com a FUNAI, que questiona se 
eles são realmente índios, dado ao fato de terem pele clara, serem loiros e altos. O 

seringueiro que permaneceu com a índia que sobreviveu ao massacre era alto, tinha 

a pele clara, olhos azuis e era loiro. Depois de um absurdo histórico de tamanha 

violência no massacre do grupo original dessa índia, os Apolima-Arara ainda são 

submetidos ao questionamento do órgão indigenista a respeito de serem ou não 

índios. 
A. Rodrigues (1986), em seu livro clássico sobre as línguas indígenas, lista 

treze línguas Páno para o Brasil: Amahuaca, Yawanawá, Kaxarari, Karipuna, 

Jamináwa, Kaxinawá, Marubo, Mayoruna, Katukina do Acre (Wanináwa), Nukuini, 

Poyanáwa e deixa dúvidas sobre se há ou não a língua Mayá. No entanto, como na 

época em que esse trabalho foi escrito eram raros os estudos Páno no Brasil, com 

avançar desses estudos, alguns pontos dessa lista puderam ser revistos pelo autor. 

Contudo, vale pontuar que, mesmo atualmente, há ainda divergência nos estudos 

dessa família de quais sejam os grupos Páno do Brasil e, até mesmo, língua 

comprovadamente de outra família linguística ainda é incluída na classificação 

genética apresentada por estudiosos. 

Classifico como Páno os seguintes grupos do Brasil: Noke Koin, Náwa, 

Jamináwa, Jamináwa-Arara, Apolima-Arara, Korubo, Shawandáwa, Kaxinawá, 
Shanenáwa, Kaxarari, Kulina Páno, Poyanáwa, Sapanáwa, Nukini, Kontanáwa, 

Yawanawá, Marubo, Matsés e Matis. Considero então, como sendo 19 os grupos 
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Páno no Brasil, o que não equivale a 19 línguas, visto que a diferenciação entre 

língua e dialeto é problemática e se coloca como um ponto sobre o qual os 

estudiosos das línguas Páno ainda terão de avançar nas investigações. Além disso, 
um grupo pode não falar apenas uma língua indígena, como é o caso dos já 

mencionados Apolima-Arara. Entre eles há falantes das línguas Shawandáwa, 

Jamináwa, Amahuaca e Shipibo, como aponta Aguiar (2007), ainda que os Apolima-

Arara tenham escolhido o Shawandáwa como língua do grupo, por ser a língua de 

maior prestígio social entre eles. Nessa lista de 19 grupos indígenas, já incluo o 

nome do grupo Sapanáwa, grupo recém-contatado pela FUNAI em 2014. 

Conforme A. Rodrigues (1986, p. 73), “muitas línguas indígenas faladas no 

Brasil constituem famílias linguísticas que, segundo o atual estado do conhecimento 

que delas temos, não se incluem em nenhum dos grandes agrupamentos 

genéticos”, incluindo dentre elas, a família Páno. Essa família não se encontra ainda 

classificada em tronco linguístico. Atualmente, os panólogos analisam a 
possibilidade de que ela forme um tronco linguístico junto com as línguas da família 

Tacana. 

Segundo Erikson (1998, p. 240), “no conjunto, quando se considera sua 

grande extensão territorial, a área pano chama [...] a atenção por sua 

homogeneidade étnica excepcional, reforçada por uma coesão linguística e cultural 

igualmente notável”. Ainda que haja uma diversidade cultural nos grupos Páno entre 
si, essa uniformidade entre esses grupos permite que o caminho escolhido nesta 

tese para a interpretação discursiva do verbal e do não verbal no contato Páno seja 

satisfatório, já que sobre as culturas dos Korubo e Sapanáwa, em específico, muito 

pouco se sabe. 

A seção que segue aborda mais detalhadamente a questão dos etnônimos 

Páno, focalizando o estabelecimento dos etnônimos dos grupos trabalhados nesta 

tese. 
 
 
3.2 ETNÔNIMOS E AUTODESIGNAÇÕES PÁNO 
 
 

Logo no início da pesquisa, me deparei com uma pergunta de minha 

orientadora: qual é o nome do grupo indígena isolado do vídeo da FUNAI? O que 
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não é uma pergunta nada simples, dada à complexidade envolvida na atribuição dos 

etnônimos indígenas. Afinal, por qual etnônimo chamar esses grupos Páno recém-

contatados? No próprio vídeo, um funcionário da FUNAI sugere que são índios 
Xitonáwa ou Jamináwa. 

Aguiar (2008) demonstra o quão problemática é a atribuição dos etnônimos 

entre os grupos indígenas Páno. A autora focaliza em seu trabalho os nomes dos 

grupos da família Páno da maneira como são chamados na literatura. Normalmente, 

os etnônimos foram dados por não índios e grupos indígenas inimigos, tendo em sua 

maior parte, uma motivação que visa ofender os grupos que os recebem. Os 

etnônimos Páno têm baixa aceitabilidade entre os grupos que são assim nomeados, 

sendo apelidos e, mesmo assim, passaram a ser empregados pelos pesquisadores. 

Erikson (1998, p. 242-243) diz que, 
de modo geral, os Pano recusam a designação pela qual são conhecidos, 
por um lado devido a seu caráter exógeno (costuma ser imposta por um 
grupo pano vizinho) e por outro devido ao seu caráter geralmente pejorativo. 
O morfema kaxi-, atribuído tanto aos Kaxinawa quanto aos Cashibo, por 
exemplo, significa “vampiro”, ao passo que o nome dos Marubo deixa 
entender que seriam “carecas” (maru)... 

Pe. Tastevin aparece em um trabalho de 1924, questionando os índios Noke 

Koin da família Páno acerca da autodesignação do grupo, que ficou conhecido na 
literatura pelo nome Katukina: 

<< –– Vocês são realmente Katukina? Que tipo de pessoas são vocês? 
<< –– Nós somos Katukina! 
<< –– Por que, então, vocês falam a língua dos Kachi-nawa9? Não seriam 
vocês Kachi-nawa? 
<< –– Nós, os Kachi-nawa! Mas os Kachi-nawa são nossos inimigos. Os 
Kachi-nawa são devoradores de homens, assassinos, ladrões, preguiçosos. 
Nós somos pessoas boas, não fazemos mal a ninguém e nós somos 
trabalhadores: olhe nossos roçados, nosso milho, nossa mandioca, nossas 
bananeiras! 
<< –– Mas por que, então, vocês não falam a língua dos outros Katukina; 
Hon-dyapa, Benh-dyapa, Wadyu paraninh dyapa, etc...? A qual dyapa vocês 
pertencem?... Vocês não respondem? É porque vocês não são Katukina. 
Não seriam vocês Huni-Kui (homens de verdade) como os Kachi-nawa? 
<< –– Não, padre, nós nos chamamos Nuke (nouke), os homens. 
<< –– Bom! Mas vocês não teriam também um outro nome como os Kachi-
nawa (vampiros); os Poya-nawa (sapos); os Chipi-nawa (saguis); os Kapa-
nawa (esquilos); os Mari-nawa (cutias), etc...? >> (TASTEVIN, 1924, p. 78, 
tradução10). 

                                                        
9 Vale observar que, apesar do questionamento de Tastevin (1924) de os índios Noke Koin e 
Kaxinawá falarem a mesma língua, suspeita que também aparece em Aguiar (1987), as línguas 
faladas pelos Noke Koin e os Kaxinawá constituem línguas distintas, o que é também constatado por 
essa autora em estudos seguintes. 
10 “ << –– Etes-vous vraiment Katukina? Quelle sorte de gens êtes-vous? 
<< –– Nous sommes Katukina! 
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Tastevin (1924) pergunta aos Noke Koin de qual dyapa eles são. A 

designação dyapa não pertence à família Páno, mas à família Katukina. Queixalós e 

Anjos (2006) expõem que os Katukina da família Katukina, que vivem no Amazonas, 
designam por dyapa uma divisão interna do grupo que lembra os clãs. No entanto, 

essa pergunta é feita por Tastevin (1924), visto terem os Noke Koin ficado 

conhecidos pelo nome Katukina, que como Aguiar (2008) coloca, é na verdade, o 

etnônimo do grupo Katukina da família Katukina. A autora explica que o nome 
Katukina certamente foi levado por viajantes à região onde os Noke Koin vivem, a 

região do alto Juruá, no atual estado do Acre. Esses viajantes teriam encontrado 

anteriormente o verdadeiro grupo Katukina. 
O etnônimo Katukina teria sido empregado como um modismo, segundo a 

autora. Diante disso, não é de se estranhar que, dentro da família Páno, dois grupos 

distintos foram conhecidos pelo nome Katukina, como mostra Aguiar (1993, 1994b). 

O grupo Shanenáwa chega a procurar as autoridades para informar que o nome 
deles não era Katukina depois do governo colocar uma placa com o nome da terra 

indígena como sendo habitada por índios Katukina. Contudo, o que receberam das 

autoridades foi a ameaça de que, se não fossem índios Katukina, ficariam então, 

sem as terras. 

Na época dos primeiros contatos, os índios foram vistos como obstáculos à 

exploração do látex na região (NEVES, 2002). Nesse contexto, os brancos estavam 
pouco preocupados em saber os nomes dos grupos indígenas, como demonstra o 

estudo de Aguiar (2008). O foco era exterminá-los. Tanto fazia o nome que 

chamavam. 
Para Tastevin (1924), em tal contexto, o nome Katukina acaba sendo para 

os Noke Koin uma forma de proteção, já que os verdadeiros Katukina eram tidos 

pelos não índios como índios de boa convivência, diferentemente dos grupos Páno, 
                                                                                                                                                                             
<< –– Pourquoi alors parlez-vous la langue des Kachinawa? Ne seriez-vous pas des Kachi-nawa? 
<< –– Nous, des Kachi-nawa! Mais les Kachi-nawa sont nos ennemis. Les Kachi-nawa sont des 
mangeurs d’hommes, des assassins, des voleurs, des paresseux. Nous autres nous sommes de 
braves gens, nous ne faisons mal à personne et nous sommes travailleurs: regarde nos champs, 
notre maïs, notre manioc, nos bananiers! 
<< –– Mais pourquoi donc ne parlez-vous pas la langue des autres Katukina; Hon-dyapa, Benh-
dyapa, Wadyu paraninh dyapa, etc...? A quelle dyapa appartenez-vous?... Vous ne répondez pas? 
C’est que vous n’êtes pas des Katukina. Ne seriez-vous pas Huni-Kui (vrais hommes) comme les 
Kachi-nawa? 
<< –– Non, père, nous nous appelons Nuke (nouke), les hommes. 
<< –– Bien! Mais n’auriez-vous pas aussi un autre nom comme les Kachi-nawa (vampires); les Poya-
nawa (crapauds); les Chipi-nawa (ouistitis); les Kapa-nawa (écureuils); les Mari-nawa (agoutis), etc...? 
>>” (TASTEVIN, 1924, p. 78). 
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que eram tidos como violentos. A adoção do nome Katukina pelos Noke Koin pode 

ter sido, então, uma questão de sobrevivência, já que os grupos Páno eram 

perseguidos. É dentro dessas condições de produção que os Noke Koin 
prontamente dizem a Tastevin (1924, p. 78): “nós somos pessoas boas, não 

fazemos mal a ninguém”. Esse discurso deveria ser reforçado pelos Noke Koin como 

forma de proteção. 

Em Tastevin (1924), observa-se a imagem que os inimigos fazem dos índios 
que foram designados pelo etnônimo Kaxinawá: “os Kachi-nawa são nossos 

inimigos. Os Kachi-nawa são devoradores de homens, assassinos, ladrões, 

preguiçosos”, como colocam os índios Noke Koin ao Pe. Tastevin (1924, p. 78). 

Imagem que é contraposta pelos Noke Koin à imagem que eles têm de si mesmo: 

“nós somos pessoas boas, não fazemos mal a ninguém e nós somos trabalhadores: 

olhe nossos roçados, nosso milho, nossa mandioca, nossas bananeiras!” 

(TASTEVIN, 1924, p. 78). Tomando-se sob uma perspectiva discursiva essa questão 
onomástica, os etnônimos Páno carregam em sua materialidade as formações 

ideológicas de quem os nomeou e revelam a imagem que o nomeador fazia desses 

grupos. 

Em relação aos etnônimos Páno, segundo Aguiar (2008), são nomes que 

decorrem de características externas, nomes que se tornaram um modismo da 

época, de animais, plantas, fenômeno natural, de piadas. Dentre as características 
externas, estão: marcas corporais, artefatos e a expressão oral. 

No item anterior deste capítulo, foi apresentado um nome Páno decorrente 

de expressão oral, de acordo com Aguiar (2008): o nome Chama, que na língua dos 

Shipibo, como se autodesignam esses índios, compõe um grito dado nas guerras, 

antes de partirem para o ataque. O chefe profere o primeiro grito, que é repetido em 

coro pelos demais. É um verdadeiro grito de guerra, que expressa ódio e, por isso, 
os Shipibo tomam o nome Chama como uma ofensa por ser um grito dado numa 

situação em que eles sentem muita raiva e tensão. Claramente, o nome Chama foi 

dado por seus inimigos de guerra. Como sugere Aguiar (2008), para os grupos que 

não são conhecidos por sua autodesignação, é importante assegurar que os nomes 

pelos quais são conhecidos sejam discutidos pelos pesquisadores junto aos grupos, 

a fim de que os próprios indígenas possam decidir se desejam alterar o nome pelo 
qual ficaram conhecidos na literatura. 
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Aguiar (2008) expõe que os Remo receberam um etnônimo motivado por 

uma marca corporal. Esse nome foi dado pelos espanhóis em referência a uma 

tatuagem que o grupo levava e que, para os espanhóis, se assemelhava a um remo. 
A partir daí, pode-se pensar sobre os efeitos de sentidos do não verbal entre sujeitos 

de formações ideológicas distintas para a composição dos etnônimos. 

Os Noke Koin também receberam, como traz Aguiar (2008), um outro nome 

que teve sua motivação em artefato. Esse grupo foi chamado por outros grupos 
Páno de Vitxináwa. Vitxi diz respeito a um couro usado como escudo nas costas 

pelos Noke Koin em guerras. Alguns nomes Páno foram atribuídos em um contexto 

específico de guerra, sendo dados, sem dúvida, pelos inimigos. 

Aguiar (2008) descreve que os nomes dos grupos Páno são bastante 

uniformes, o que decorre do fato de que normalmente esses nomes foram dados 

dentro da própria família Páno, por grupos inimigos. Quase todos os nomes recebem 

uma das seguintes terminações: -bo e nawá ~ náwa ~ ndáwa ~ nahua; havendo uma 

terceira terminação que é menos frequente, waka ~ huaca. 
A autora explica que a terminação waka ~ huaca é um morfema livre nas 

línguas Páno que pode ser traduzido, no contexto dos nomes dos grupos indígenas, 

como ‘veneno’, considerando-se a prática muito comum de envenenamento entre os 

grupos, já que os nomes são dados normalmente por grupos inimigos, como 
mencionado. Assim, Atsahuaca, por exemplo, é o grupo do ‘aipim envenenado’, 

sendo atsa ‘aipim’ nas línguas Páno. Da mesma forma, Amahuaca seria o grupo da 

‘capivara envenada’. Provavelmente, grupos indígenas que apresentam algum 

histórico de terem envenenado ou terem sido envenenados por outros grupos. 

Evidentemente, esses nomes guardam em si suas condições de produção quando 

da nomeação. 
Em relação à terminação -bo, Aguiar (2008) coloca que se refere ao 

morfema responsável pelo plural para nomes na maioria das línguas Páno, sendo 
que em algumas dessas línguas, -bo só pode ser empregado para o plural de nomes 

humanos. No Noke Koin, esse morfema corresponde ainda ao clítico que permite a 

ocorrência de sujeito nulo nas sentenças, em que o sujeito é humano e de terceira 

pessoa do plural (ver AGUIAR, 1994a). Conforme Aguiar (2008), nos etnônimos, a 

presença do morfema designa gramaticalmente pluralização. Assim, para o nome 
Pisquibo, por exemplo, tem-se a tradução ‘os calmos’, em que pisqui designa 

‘calmo’. 
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 Nos etnônimos Páno, essa terminação também aparece escrita na literarura 

como -vo (AGUIAR, 2008). Maeyuxinvo, que corresponde a um povo-espírito que, 

segundo um mito Noke Koin, mora debaixo da terra (ver LIMA, E., 1994, 2000), 
também leva essa terminação. Mae, na língua Noke Koin, é traduzido por ‘terra’ e 

yuxin por ‘espírito’. Nessa língua, como descreve Aguiar (1994a), -vo pluraliza 

apenas humanos. E. Lima (2000) afirma que, para os Noke Koin, as classes 

homens, espíritos e animais se distinguem entre si, porém, se comunicam. 

T. Lima (1999) aponta que, de Tylor a Descola, coloca-se a questão de se a 

divisão entre natureza e cultura pode ser aplicada às sociedades com sistema dito 

pré-moderno. Na Amazônia, segundo Descola (1998), é a cosmologia do grupo 

social que estabele a classe animal. Viveiros de Castro (1996) propõe uma 

interpretação que seja plausível das categorias ameríndias no que diz respeito à 

natureza e à cultura. Natureza e cultura, no pensamento ameríndio, se distinguem 

por apresentar estatuto e conteúdos diversos do pensamento ocidental. Para o 
pensamento ameríndio, o autor propõe o “multinaturalismo” como contraste às 

cosmologias “multiculturalistas” modernas. Nele, diferentemente da multiplicidade 

das culturas e unicidade da natureza em implicação mútua, há uma unidade em 

relação ao espírito, sendo os corpos diversos. O corpo não se refere a uma 

morfologia fixa, “é um conjunto de afecções ou modos de ser que constituem um 

habitus” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 128). Entre os ameríndios, as 
perspectivas são móveis, há pontos de vista e os contextos são relacionais. De 

acordo com Viveiros de Castro (2002, p. 398), 
um compasso deve ter uma de suas pernas firme, para que a outra possa 
girar-lhe à volta. Escolhemos a perna correspondente à natureza como 
nosso suporte, deixando a outra descrever o círculo da diversidade cultural. 
Os índios parecem ter escolhido a perna do compasso cósmico 
correspondente ao que chamamos ‘cultura’, submetendo assim a nossa 
‘natureza’ a uma inflexão e variação contínuas. A ideia de um compasso 
capaz de mover as duas pernas ao mesmo tempo – um relativismo 
finalizado – seria assim geometricamente contraditória, ou filosoficamente 
instável. 
Mas não devemos esquecer em primeiro lugar que, se as pontas do 
compasso estão separadas, as pernas se articulam no vértice: a distinção 
entre natureza e cultura gira em torno de um ponto onde ela ainda não 
existe. Esse ponto, como Latour (1991) tão bem argumentou, tende a se 
manifestar em nossa modernidade apenas como prática extra-teórica, visto 
que a Teoria é o trabalho de purificação e separação do “mundo do meio” 
da prática em domínios, substâncias ou princípios opostos: em Natureza e 
Cultura, por exemplo. 
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No mito sobre os Maeyuxinvo narrado pelos Noke Koin e coletado por E. 

Lima (1994, p. 168), uma mulher e seu marido colhiam fruta (pama) e, no alto do pé, 

o marido imita macaco-preto: “assim que ele imitou, tinha um pau grande perto da 
pama, a mulher estava embaixo e viu esse pau mexendo e de lá saiu só uma 

pessoa”. Era um membro do povo-espírito que habita debaixo da terra, os 

Maeyuxinvo. Esse espírito portava uma zarabatana. Quando a mulher o vê com a 

zarabatana, se esconde, mas seu esposo, que se encontrava no alto do pé da fruta 

que colhia e que continuava imitando macaco-preto, é atingido e morre. O espírito 

leva, então, o corpo do esposo da mulher para debaixo da terra. A índia corre para 

contar a seus parentes o que havia acontecido. Esses decidem que deveriam vingar 

a morte do familiar. Para matarem o espírito do povo que habita debaixo da terra, 

cavam um buraco com a ajuda de bichos. Os bichos vão, por vezes, à casa do 

espírito a pedido dos índios. Todavia, não o encontram em casa, somente a mãe 

dele, que é então, morta pela onça. Depois que mata a mãe do espírito, a onça sobe 
para avisar os Noke Koin, como esses índios contam no mito em E. Lima (1994, p. 

169-170): 
a onça subiu e avisou que tinha matado a velha, que o homem não tinha 
chegado. Aí o homem da tribo dos maeyuxinvo não era homem, era um 
gavião do tamanho de um avião. Aí pensaram: a gente tem que tomar 
cuidado que esse homem vai querer matar a gente. Koka Pinhotxari que 
avisou que esse homem era gavião grande. Koka Pinhotxari fez as pessoas 
virarem veado, paca, anta, macaco-preto, cutia... Ele que deu nome dos 
bichos. Por isso que quando a criança está doente não pode comer carne 
de caça. 
Aí o gavião grande chegou. Logo que chegou viu a mãe dele morta no 
terreiro. Ele falou: 
–– “Foi o pessoal de cima que matou minha mãe, eu vou lá matar tudinho.” 
O pessoal escutou a zoada do gavião. Koka Pinhotxari avisou: 
–– “Corre logo senão o gavião vai pegar vocês todos.” 
O gavião espantou todos os bichos. Aí os homens viraram veado, outro 
virou queixada, paca... Só tinha bicho que tinha 4 patas, não tinha ave de 
pena. Aí Koka Pinhotxari arrancou os cabelos da perna e assoprou. Virou, 
jacamim, jacu, nambu, tucano, arara... 

E. Lima (2000) salienta que, nesse mito, fica notório o caráter relacional das 

perspectivas. O índio imita na árvore macaco-preto e acaba sendo morto como um 
macaco pelo espírito, que lhe atinge com um dardo. O índio foi visto como presa 

pelo espírito, este por sua vez, com a perspectiva humana. Um conflito é instaurado 

entre os parentes do índio e os espíritos de debaixo da terra, isso é, entre humanos 

e espíritos. Sob a ameaça do espírito que se transformara em gavião, em animal, 
um demiurgo – Koka Pinhotxari – transforma os humanos em animais. Conforme a 

autora, passado o conflito, parte desses animais retoma a forma humana. As aves 
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surgem dos pelos do demiurgo. A onça e outros animais vão à casa do espírito que 

mora debaixo da terra a pedido dos índios, voltando, inclusive, para avisar os índios. 

Curiosamente o morfema para plural de humanos aparece no etnônimo do 
povo-espírito da terra – Maeyuxin-vo. No mito, o espírito é chamado de pessoa e 

homem na narrativa feita pelos Noke Koin, como se pode observar nos trechos 

citados. As escolhas lexicais na narração do mito são feitas a partir da ideologia 

Noke Koin. Segundo Orlandi (2015b), a noção de narratividade da Análise de 

Discurso abarca a narrativa em relação à identidade, à memória, à historicidade e à 

materialidade discursiva como estrutura e acontecimento. “Aí o homem da tribo dos 

maeyuxinvo não era homem, era um gavião do tamanho de um avião”. Como teoriza 

Viveiros de Castro (1996), a morfologia, a aparência dos corpos pode levar ao 
engano, pode esconder uma afecção. No caso do homem do povo Maeyuxin-vo, um 

contexto “sobrenatural”: um espírito é visto inicialmente como uma pessoa, 

desumaniza o índio e o toma como presa. Conforme Viveiros de Castro (1996, p. 
135), “ponto de fuga universal do perspectivismo cosmológico, o mito fala de um 

estado do ser onde os corpos e os nomes, as almas e as afecções, o eu e o outro se 

interpenetram, mergulhados em um mesmo meio pré-subjetivo e pré-objetivo [...]”. 

Diante do emprego do morfema -bo para o nome do povo-espírito que habita 

debaixo da terra, cabe o questionamento se na língua Noke Koin esse morfema 

designaria mesmo “humano” ou seria melhor designado por outra noção, o que 
requer uma reflexão mais acurada dos estudiosos da família Páno. 

A respeito da outra terminação para etnônimos, Aguiar (2008) expõe que 

nawá ~ náwa ~ ndáwa ~ nahua é um morfema livre comum nas línguas Páno. Essas 

são línguas que apresentam o acento na última sílaba da palavra ou na penúltima, 
sendo possível também que a forma náwa seja uma adaptação dos não índios ou 

dos próprios indígenas à língua portuguesa e espanhola, línguas majoritárias na 

região onde os Páno vivem. Aguiar (2008) diz que os próprios falantes de línguas 

minorizadas realizam aproximações de pronúncia na direção da língua majoritária. 
Quanto à forma ndáwa, a autora esclarece que ela diz respeito às 

correspondências fonológicas entre as línguas da família. Entre as línguas Páno, por 

exemplo, nai diz respeito à palavra Noke Koin que pode ser traduzida como ‘céu’, 

dai é o correspondente na língua Poyanáwa e ndai em Chacobo. A escrita dessa 
terminação como nahua em alguns etnônimos corresponde a uma grafia de origem 

na língua espanhola. 
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Aguiar (2008) aponta que a terminação nawá é usada também para os 

nomes de clãs. Entre os Noke Koin, o morfema nawá, além de ser empregado como 

terminação dos nomes dos clãs, é a palavra empregada para cicatriz, marca. Para a 
panóloga, o morfema nawá nos etnônimos remete, então, à identidade, a um 

conjunto de pessoas com características específicas, podendo ser traduzido por 

povo, por grupo. O morfema nawá designaria um grupo de pessoas com marcas que 

o identificam. Assim, são náwa todos os povos, incluindo os brancos. As 
diferenciações entre esses povos são feitas pelo morfema que acompanha nawá. 

Por exemplo, Yawanawá, o nome de uma etnia Páno que vive na região do rio 

Gregório, seria o grupo cuja identificação está na queixada enquanto marca, em que 
yawa é traduzido por ‘queixada’. 

Calávia Sáez (2002) expõe que os Yaminawa do Brasil não assumem esse 

nome como sua autodesignação. Quando perguntados sobre sua autodesignação, 
remetem não a algum tipo de termo pronominal, como poderia ser Yura 
(corpo) ou Noko Kaio (nossa gente), mas a outros nomes -nawa. Assim, os 
Yaminawa costumam dizer que eles são, na verdade, Xixinawa (gente do 
quati-branco) e Yawanawa (gente queixada), com algum acréscimo de 
Kaxinawa (gente morcego); mas essas precisões não são suficientes para 
os mais velhos e eruditos do grupo, para os quais o verdadeiro nome era 
em origem Mastanawa, ou antes, em última análise Dëianawa, etc., etc. 
(CALÁVIA SÁEZ, 2002, p. 39) 

Erikson (1998) explica que grande parte das “etnias” Páno atuais advém de 

fusões. Os Marubo se dizem um aglomerado de recente formação. Sob o nome 

“Matsé”, estão diferentes frações que, no início do século XX, eram independentes. 

O autor pontua que 
a questão dos etnônimos, na área pano, é na verdade insolúvel, e tanto 
mais instrutiva justamente por isso. A razão disso é que a identificação se 
dá ou no nível mais imediato (grupo local, segmento de grupo local: uni no 
sentido de “parentes”) ou, ao contrário, no nível mais genérico possível: o 
da área pano (“todos os que têm tatuagens”; “todos os que têm um sistema 
social kariera como nós”: uni no sentido de “humanos”). É como se se 
tentasse anular as etapas intermediárias, de modo a deixar a porta aberta 
para alianças que transcendem o nível “étnico”, que tanto preocupa os 
observadores ocidentais (missionários, etnólogos, viajantes), frustados em 
busca de denominações tribais claras e definidas... 
O exame da pré-história e da história indígena dos Pano certamente 
fornecerá elementos explicativos para tais mecanismos de identificação 
étnica originais, que sem dúvida se desenvolveram no quadro de uma 
política marcada pelo confronto permanente com um exterior radicalmente 
estrangeiro (ERIKSON, 1998, p. 243). 

Sobre a autodesignação Noke Koin, assumida recentemente pelos índios 

que ficaram conhecidos pelos nomes Vitxináwa e Katukina, E. Lima (2011) afirma 

que noke é a primeira pessoa do plural, tendo sido a denominação dada pelos Noke 
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Koin ao Pe. Tastevin no trecho citado no início desta seção. Aguiar (1994a) 

descreve que, na língua Noke Koin, há dois pronomes para a primeira pessoa do 
plural, um inclusivo e outro exclusivo. Noke corresponde ao inclusivo, que se refere 
ao falante e com quem o falante fala. Hatu é a primeira pessoa do plural exclusiva, 

que abarca o falante e outras pessoas, mas não com quem ele fala. Quanto a koin, 

esse é um morfema lexical que participa da formação de algumas palavras 

compostas da língua, como descrevem Falchi e Aguiar (2012). E. Lima (2011) 
coloca que koin é livremente traduzido pela palavra ‘verdadeiro’, mas uma tradução 

mais adequada possivelmente seria ‘prototípico’. E. Lima (2000) esclarece que, no 
sistema taxonômico Noke Koin, a palavra koin é empregada para designar o que é 

prototípico: o que na taxonomia não é designado por koin não é falso, o que uma 

tradução como ‘verdadeiro’ sugeriria. Koin designa apenas o que é considerado 

modelar dentro de uma classificação. Calávia Sáez (2002, p. 51) salienta que 
termos como Huni Kuin e Yura, habitualmente apresentados como 
“autodenominações”, dos Kaxinawá e dos Yaminawa respectivamente, 
estão longe de ser equivalentes. Huni Kuin, que pode ser glosado como 
“real people” ou “gente de verdade” – humanos, em suma, por 
contraposição com outros seres que também são gente –, é muito diferente 
de Yura, que pode ser glosado como “corpo”. Onças e queixadas têm 
também o seu corpo; “gente verdadeira” exclui outras gentes. A proposição 
“somos Huni Kuin”, gente de verdade, abre um conjunto que se completa 
com “gente não de verdade” (kuinman), “verdadeiros outros” (bemakia) e 
“não outros” (kayabi); é o centro de um sistema centrípeto. Pelo contrário, 
“somos Yura” só ganha sentido dentro de um catálogo de etnônimos que se 
lê em sentido centrífugo: “somos gente machado (Yaminawa), aliás gente 
quati (Xixinawa), aliás gente jacamim (Dëianawa)” etc. Atentemos para que, 
nessa frase, é o “aliás”, não o “gente” o que a rigor traduz nawa. O sufixo 
nawa remete à alteridade, mas não para afirmar dialeticamente, ao estilo Jê, 
uma identidade, mas para indicar como identidade uma dessas imagens 
criadas no confronto entre outros. 

Viveiros de Castro (1996) pontua que as palavras que, nas autodesignações 

ameríndias, são traduzidas por ‘ser humano’ tomam a humanidade não no que diz 

respeito a uma espécie natural e sim enquanto condição social de pessoa. Essas 

palavras, para o autor, assumem um funcionamento mais para pronomes do que 

para nomes, especialmente quando acompanhadas por ‘de verdade’, ‘realmente’. 
Isso porque essas autodesignações assumem uma função enunciativa de marcar a 

posição do sujeito. Assim, não seriam etnônimos. O autor diz que, 
longe de manifestarem um afunilamento semântico do nome comum ao 
próprio (tomando “gente” para nome da tribo), essas palavras mostram o 
oposto, indo do substantivo ao perspectivo (usando “gente” como o 
pronome coletivo “a gente”). Por isso mesmo, as categorias indígenas de 
identidade coletiva têm aquela enorme variabilidade contextual de escopo 
característica dos pronomes, marcando contrastivamente desde a parentela 
imediata de um Ego até todos os humanos, ou mesmo todos os seres 
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dotados de consciência; sua coagulação como “etnônimo” parece ser, em 
larga medida, um artefato produzido no contexto da interação com o 
etnógrafo. Não é tampouco por acaso que a maioria dos etnônimos 
ameríndios que passaram à literatura não são autodesignações, mas nomes 
(freqüentemente pejorativos) conferidos por outros povos: a objetivação 
etnonímica incide primordialmente sobre os outros, não sobre quem está 
em posição de sujeito. Os etnônimos são nomes de terceiros, pertencem à 
categoria do “eles”, não à categoria do “nós”. Isso é consistente, aliás, com 
uma difundida evitação da auto-referência no plano da onomástica pessoal: 
os nomes não são pronunciados por seus portadores, ou em sua presença; 
nomear é externalizar, separar (d)o sujeito (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, 
p. 125-126). 

Arisi (2007) aponta que, antes da invasão dos não índios na região do Vale 

do Javari, havia entre os Matis da família Páno muitas denominações para outros 

grupos. A autora relata que 
quando conversava com os Matis sobre quem e como eram seus vizinhos 
de antigamente, eles citavam a profusão de etnônimos terminados em -bo: 
Tsawësbo, Korubo, Dubó, Txanpibo, Manaxixu Nawabo, Bissinbo, 
Kuesbanbo, Kamunbo, Xaëbo, Txipurapobo, Inaiabo, Txenkerebo, Muxábo, 
Dëxan Nikitbo, Ayacobo. Iva Rapa, por exemplo, lembrou que ouviu de seu 
pai o nome de vários outros grupos que viviam próximos dos Matis, eram 
eles os Tëotan, Txanpibo, Dubó, Tsawësbo. 
[...] ‘Tsawësbo’ seria o povo do tatu, acreditam que seriam os conhecidos 
atualmente como Mayoruna. ‘Korubo’ é o nome dos que atualmente vivem 
no baixo Ituí e no Rio Branco e Coari. [...] ‘Dubo’ são os que falavam com 
palavras cheias de UUUU, não identificaram o local onde eles viveram 
(ARISI, 2007, p. 103-104). 

A autora afirma terem sido os Matis quem deram aos Korubo tal etnônimo. 

Mais uma vez um etnônimo Páno tem origem dentro da própria família 

etnolinguística, tendo sido dado por um grupo historicamente inimigo. As 

desavenças entre os Matis e os Korubo serão tratadas no Capítulo 5. 

Aguiar (2008) coloca que os Korubo receberam tal etnônimo devido a uma 

argila que passam no corpo, estando esse nome entre os motivados por 
características externas na taxonomia dos etnônimos Páno. Quanto à terminação, 
recebe o morfema -bo. Em algumas línguas Páno, koru quer dizer ‘sem tinta’ e 

‘acinzentado’. Arisi (2007, p. 108-109) traz o seguinte acerca de sua investigação em 

campo entre os Matis do que seria Korubo: 
muito perguntei o que significava Koru – para saber a etimologia do termo 
Korubo – e, invariavelmente, recebia um sorriso de Gioconda de resposta. 
Finalmente, alguns Matis me disseram que Koru queria dizer sujo de pó, 
cinza ou barro. Apenas uma vez um deles, jovem, atreveu-se a relacionar 
explicitamente o termo Koru ao nome Korubo. Iva Wassá, sentado num 
tronco assistindo ao futebol de fim de tarde, pegou pó e areia do chão, 
esfregou em sua perna e falou: “Koru é isso, coberto de areia, de cinza, sujo 
de barro. Os Korubo se tapam de barro para espantar os mosquitos, ficam 
assim sujos, cobertos de Koru”. Quando estive com os Korubo em 2003, fiz 
foto de Txitxampi com o corpo coberto por uma fina camada de barro seco. 
O jovem Korubo havia passado barro nos braços, ombros, tronco e pernas 
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durante uma pescaria. Apenas o pescoço e entre o umbigo e os genitais 
estavam sem o barro que logo seca e fica cobrindo a pele como uma 
camada de poeira cinza. 

Os Sapanáwa, no vídeo analisado do órgão indigenista (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDIO, 2014b), também aparecem com barro no rosto. Aguiar (2008) 
traz que um outro nome dado ao grupo Korubo teve sua motivação em um artefato. 

Arisi (2007) relata que os Korubo sempre andam com suas bordunas. Essas têm, 

mais ou menos, 2 metros, são arredondadas e pintadas de vermelho, com urucum. 

Aguiar (2008) diz que, como o grupo usa bordunas, que regionalmente são 
chamadas de cacete, acabaram ficando conhecidos pelo nome Caceteiros por 

utilizarem essas bordunas para esmagar as cabeças de não índios da região mortos 
por eles. Segundo Arisi (2007), os Korubo são conhecidos pelo nome Caceteiros 

pelos ribeirinhos. Erikson (2000) aponta que as famílias de não indígenas que se 

encontravam na região do Ituí abandonaram suas casas e foram viver em Santa 

Cruz, próximo à cidade de Atalaia do Norte. Além de regionais, funcionários da 

FUNAI também foram mortos por esses índios. Erikson (2000) traz o número de 

mais de 30 pessoas que morreram entre os que entraram ilicitamente em suas 
terras. Ao todo, seis funcionários do órgão indigenista, conforme B. Silva (2017). 

Mesmo após a manutenção, em 1996, do contato com os Korubo, um funcionário é 

morto em 1997. Vale apontar, como traz o autor, que os Korubo sofriam ataques dos 

não índios da região. De acordo com B. Silva (2017, p. 69-70), 
os Korubo costumam se defender com o uso da violência física das 
investidas estrangeiras ao seu território, utilizando sua principal arma, que 
são as bordunas ou cacetes, o que fez com que esse povo ficasse 
conhecido genericamente pelo adjetivo de “caceteiros”. Este adjetivo resulta 
em uma distinção a outros povos do vale do Javari que utilizam o arco e 
flecha, como por exemplo alguns povos isolados que são denominados pela 
população do entorno e alguma literatura como “flecheiros”. Atualmente o 
termo “caceteiro” pode ter uma conotação pejorativa, que se associa a 
primitivismo e violência explícita, principalmente para segmentos da 
sociedade não indígena de Atalaia do Norte e Benjamin Constant, tanto em 
área rural como urbana. 

Diríamos que não atualmente, como propõe B. Silva (2017), mas que ainda 
em seu surgimento, o nome Caceteiro advém de um processo cujo imaginário é 

marcado pela noção de violência e primitivismo conferidas a esses índios. Observa-

se que o emprego no discurso desse nome ou do nome Korubo se deve a uma 

razão discursiva, o que demonstra a importância de um trabalho da Onomástica 

junto à Análise de Discurso. Pêcheux (2014c [1975]) já apresenta uma discussão 

acerca dos nomes próprios. 



62 
 

Arisi (2007) observa que os Korubo também já ficaram conhecidos como 

Marubo ou Marubão. Como já mencionado, Marubo diz respeito ao etnônimo de um 

dos grupos Páno que habita a Terra Indígena Vale do Javari. 
Quanto aos Sapanáwa, essa é uma autodesignação que esses índios 

informaram aos intérpretes quando dos primeiros contatos. Um dos indígenas 

intérpretes conta em entrevista (AQUINO, 2015a, p. 3): 
não foi assim tão fácil dizer o nome do povo deles, porque eles tinham 
medo que matassem eles, por algum tipo de vingança. Eu disse assim pra 
eles: "O que é isso, parente? Ninguém aqui quer ofender nem matar vocês, 
não! A gente aqui quer proteger vocês dos madeireiros e traficantes e dos 
parentes brabos que são inimigos de vocês. Podem ficar tranquilos, que 
aqui não tem ninguém que quer fazer mal a vocês. Quando vocês estão 
doentes de gripe, a equipe de saúde da Sesai11 dá remédio pra vocês". 
Explico que os remédios são bons pra curar doenças de branco. E que não 
atrapalha as pajelanças deles, não! Por isso, eles não ficam cismados lá na 
base; por causa dos intérpretes, que explicam direitinho pra eles. Só depois 
de muita conversa que eles disseram que são Sapanahua. 

Muitos grupos Páno preferem não revelar seu verdadeiro nome, tendo em 

vista o histórico de inimizades entre os grupos Páno e a violenta história de contato 
entre índios e não índios, como assinala Aguiar (1994b, 2007). Essa é a memória 

que atravessa o discurso presente no trecho anterior, sendo o contato, seja com 

outros grupos indígenas ou com não índios, ainda que atualmente, um confronto, o 

que se evidencia no receio e no medo de revelar sua identidade. Devido a isso, a 

autodesignação apresentada pelos Sapanáwa deixa dúvidas se é mesmo ou não a 

autodesignação do grupo, além de toda a complexidade que envolve as formas 
como os grupos da família Páno são chamados. Como até então, nenhuma outra 

autodesignação foi apresentada pelo grupo Sapanáwa, será por essa 

autodesignação que esses índios serão chamados ao longo da tese. Uma tradução 
divulgada em meios de comunicação dá conta de que sapa seria ‘arara’ na língua 

desses índios. 

Os índios Sapanáwa também vêm sendo chamados de povo do Xinane. 

Esse nome foi inicialmente dado ao grupo pela FUNAI, como explicam Arisi e 

Milanez (2017). Esse antropônimo é uma referência ao local onde esses índios 

moraram, a cabeceira do igarapé Xinane. Seguindo a taxonomia apresentada por 

Dick (1992) para os topônimos, o nome do igarapé seria um fitotopônimo, sendo um 

registro da migração nordestina para a região na época da exploração do látex, 

                                                        
11 Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, responsável pelo atendimento aos 
povos indígenas. 



63 
 

como analisam Falchi e Aguiar (2014). Assim, esse topônimo traz a memória da 

produção da borracha na Amazônia, em que foram muitos os nordestinos que, como 

trabalhadores dos seringais, invadiram o território habitado pelos indígenas para a 
extração do látex, nordestinos que, conforme Samonek (2006), fugiam da 

prolongada seca em sua região. 

A próxima seção traz aspectos gerais sobre os grupos indígenas da família 

Páno que permanecem em isolamento. 

 

 
3.3 ISOLADOS PÁNO E DE RECENTE CONTATO 
 
 

A Terra Indígena Vale do Javari abriga a maior concentração de índios 

isolados da América Latina (ARISI; MILANEZ, 2017). Conforme Arisi (2007), na 
região do rio Javari, há grupos indígenas em isolamento no rio Jandiatuba, Quixito e 

entre os rios Coari e Branco. 

Não somente grupos indígenas vivem em isolamento. A ONG Survival, que 

desenvolve um trabalho visando, entre outros objetivos, à proteção dos povos 

isolados, diz haver mais de 100 povos em isolamento em todo o mundo (SURVIVAL 

INTERNATIONAL, 2018). Entre esses povos, está o Sentinelese, tido como o grupo 
humano mais isolado e que vive em uma das Ilhas Andaman e Nicobar, situadas no 

Oceano Índico, no Golfo de Bengala (ver ARISI; MILANEZ, 2017). Recentemente, 

um americano descumpriu a legislação da Índia de não aproximação da Ilha 

Sentinela do Norte, onde esse povo vive. O americano foi morto pelo povo, o que 

ocorreu em novembro de 2018. Ele teria sido levado à ilha por pescadores, a seu 

pedido. Provavelmente, o objetivo do americano era de pregação do Cristianismo 

junto a esses isolados. O governo da Índia realizou consulta a antropólogos e outros 

especialistas na tentativa de recuperar da ilha o corpo do americano. 

Nascimento (2011) aponta que o segundo maior lugar do mundo em número 

de grupos humanos isolados é a fronteira do Brasil com o Peru, como já 

mencionado. Ao longo dos estados brasileiros do Acre e do Amazonas, essa região 

é formada por terras indígenas e unidades de conservação. É assim que se 
configura 95% do território na fronteira do Acre com o Peru. A maioria das terras 

indígenas do Acre e das unidades de conservação situadas nesse estado se 
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encontra ao longo dessa fronteira, formando um corredor. Seguindo pelo território 

brasileiro, no Amazonas, há também uma terra indígena que se estende pela 

metade da fronteira entre este estado e o Peru, a Terra Indígena Vale do Javari, a 
segunda maior área indígena do Brasil, com 8,5 milhões de hectares. Do lado 

peruano, na fronteira com o Amazonas, encontra-se a maior terra indígena do Peru, 

a Comunidad Nativa Matses, que possui 500 mil hectares. No Peru, ao longo da 

fronteira com o Acre, 50% do território é composto por áreas indígenas e unidades 

de conservação. 

Huertas (2010) traz que, na Amazônia peruana e nas áreas próximas, 

incluindo áreas que avançam as fronteiras internacionais, vive uma diversidade de 

grupos indígenas isolados. Esses grupos são tomados como pertencentes a duas 

famílias etnolinguísticas distintas: Páno e Aruák. Há também a possibilidade de 

haver grupos pertencentes às famílias Záparo e Waorani. 

No estado do Acre, há quatro grupos indígenas isolados confirmados. Um 
desses grupos, pertencente à família Aruák, tem acampamentos temporários e não 

realiza plantação, sendo índios coletores. São um grupo nômade que transita de um 

lado a outro da fronteira – que só existe para nós – entre o Peru e o Brasil. Pelo 

Brasil, transitam entre os rios Envira e Iaco. No Peru, estão entre os rios Juruá, 

Purus, Chandless, Tahuamanu, las Piedras e Madre de Dios, em suas cabeceiras. É 

especialmente no verão que são encontrados do lado brasileiro, quando descem os 
rios buscando caça. Constroem acampamentos de palha de jarina. No verão, seus 

acompamentos se localizam nas praias dos rios. Têm o costume de dormir no chão, 

não fazem uso de redes, nem se alimentam de peixes. Comem um tipo de coco, 

outros frutos silvestres e a carne que caçam. As mulheres vestem saias feitas de 

tucum. Em 2004, a Base da Frente de Proteção Enoambiental do Rio Envira foi 

cercada por um grupo de 300 desses índios, o que levou os funcionários da FUNAI a 

saírem da Base correndo quando perceberam a aproximação dos isolados. Nesse 

mesmo ano, os funcionários da FUNAI localizaram, perto da Base, vários tapiris 

desses isolados em uma praia do rio Envira. Puderam observar que esses tapiris 

haviam sido construídos de forma manual, sem o uso de ferramentas, tendo os 

índios quebrado a palha da jarina com a mão. Foram localizados nesse 

acampamento 62 cascos de jabuti, 30 cabeças de queixada, 11 de anta, além de 
outras muitas cabeças de macaco e veado (BIBLIOTECA DA FLORESTA, 2010). 

Os outros três grupos isolados no estado do Acre, possivelmente todos 
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Páno, se encontram em duas áreas, onde possuem malocas e roçados: na Terra 

Indígena Kampa e Isolados do Rio Envira e na Terra Indígena Riozinho do Alto 

Envira. Esses três grupos Páno têm grandes roçados plantados, com aipim, milho, 
banana, mamão, amendoim, cana e urucum. Com o algodão que plantam, fazem 

cintos para os homens, tecem saias para as índias e ornamentos que levam na 

cabeça. A localização desses grupos é a fronteira do Brasil com o Peru, no alto 

Riozinho, nas cabeceiras do rio Humaitá e do igarapé Xinane (BIBLIOTECA DA 

FLORESTA, 2010). Este último diz respeito ao grupo Sapanáwa, em sua parcela da 

população que permanece em isolamento. 

Anteriormente, os Sapanáwa habitavam o território peruano, como contaram 

ao intérprete (AQUINO, 2015a). No entanto, por estarem sendo atacados por não 

índios, supostamente traficantes ou madeireiros, mudam sua área de habitação para 

uma região situada do lado brasileiro, como fizeram cerca de 10 anos antes pelo 

mesmo motivo. 
Diferentemente dos Sapanáwa que habitavam território que corresponde ao 

Peru e apenas mais recentemente passam para o lado brasileiro da fronteira, os 

outros dois grupos no Acre, que são provavelmente Páno, estão há décadas no 

território hoje conhecido por Brasil (BIBLIOTECA DA FLORESTA, 2010). 

No Brasil, o Estatuto do Índio define os indígenas como isolados “quando 

vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes 
através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional” (BRASIL, 

1973, p. 1). Assim, são índios isolados a mencionada parte da população Korubo e 

Sapanáwa que permanece sem a manutenção de contato. Índios de recente contato 

no Brasil são, nas práticas da FUNAI, aqueles que há pouco tempo mantêm contato 
com a sociedade nacional, sendo a palavra manutenção um ponto chave na 

diferenciação entre índios de recente contato e isolados. Isso porque contatos 

prévios podem ser feitos, mas um grupo pode continuar em isolamento, tal como 

ocorreu com o grupo Korubo. Contatos prévios foram realizados entre os Korubo e a 

FUNAI anteriormente a 1996, sem se lograr que fossem mantidos e também 

pacíficos (ERIKSON, 2000; ARISI, 2007), sendo que cinco funcionários da FUNAI 

foram mortos pelos Korubo ao longo das décadas de 1970 e 1980, segundo B. Silva 

(2017). 
Atualmente, a parte da população Korubo e Sapanáwa que foi contatada 

constitui povos de recente contato, visto que houve a manutenção do contato com a 
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sociedade nacional, ainda que algumas vezes, nesta tese, esses grupos sejam 

chamados de isolados. Vale pontuar ao leitor que, quando isso acontece, o faço da 

perspectiva do contexto específico que é tratado em tal ponto do texto da tese, que 
se refere aos primeiros contatos. 

Os subitens 3.3.1 e 3.3.2 tratam dos índios Korubo e Sapanáwa, 

apresentando aspectos sobre a cultura, localização e contato com esses grupos.  

 

 
3.3.1 Korubo 

 

 

B. Silva (2017) afirma que a população Korubo contatada em 1996, bem 

como a população Korubo contatada em 2014 e 2015 moram na região da antiga 

comunidade ribeirinha Mário Brasil. A parcela da população Korubo em isolamento 
se encontra na região do rio Curuena. Os Korubo em isolamento no rio Coari, 

conforme Leitão (2019), tiveram um primeiro contato com a FUNAI em março de 

2019, como mencionado. 

Erikson (2000) diz que são muitos os relatos de corpos Korubo vistos 

flutuando nos rios ou jazendo na praia. Em Atalaia do Norte, expedições armadas 

contra os Korubo foram noticiadas, além de casas comunais desses índios que 
foram dinamitadas. Muitos acontecimentos desse tipo só serão conhecidos após o 

contato com a equipe da FUNAI em 1996, liderada pelo sertanista Sydney Possuelo, 

como explica B. Silva (2017, p. 76): 
a partir do estabelecimento do contato passa-se a conhecer o drama que 
esse grupo viveu antes do encontro com a equipe de Sidney Possuelo. No 
conflito com os moradores da comunidade Ladário em 1995, dois Korubo de 
idade madura foram mortos, enquanto outros foram atingidos por 
fragmentos das cartucheiras dos moradores não indígenas locais. 

Em relação à parcela da população Korubo contatada em 1996, o índio 

Matis Baritsika “diz que o grupo pequeno separou-se do grande por causa de uma 

briga envolvendo mulher. Possuelo disse em 2003 que a briga dos dois grupos 

Korubo foi por causa de Mayá, considerada chefe do grupo contatado” (ARISI, 2007, 
p. 97). A autora aponta que os Matis e a FUNAI consideram a índia Mayá como a 

chefe do grupo indígena Korubo. Mayá é esposa de Xixu e é a mulher mais velha 

dos Korubo do Ituí. 
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No que diz respeito ao cotidiano do grupo, B. Silva (2017) descreve que 

coletam principalmente açaí, buriti, bacaba, patauá, maçaranduba, jarina e sorva. 

Fazem também a coleta de mel. Segundo Arisi (2007), os Korubo comem ainda ovos 
de tracajá. Para a abertura de roçados, B. Silva (2017) diz que primeiramente 

derrubam as árvores. A estação seca é aproveitada por eles para a queima das 

madeiras e folhagem no lugar. Após isso, deixam o solo repousar, para 

posteriormente, realizar a plantação. Costumam plantar aipim, banana, milho, cará, 

inhame e pupunha.  

Arisi (2007) traz que a pesca se dá com tingui. Essa planta é amassada 

pelos índios Páno e jogada no curso d’água, fazendo com que a água seja 

desoxigenizada e com que os peixes flutuem na superfície, sendo facilmente 

coletados (ver LIMA, E., 1994). Arisi (2007) descreve que caçam com zarabatanas 

que são menores do que a dos Matis, com aljava de um saco só, a qual leva as 

bolinhas de argila envolvidas em algodão. B. Silva (2017) aponta que, para as 
zarabatanas, usam uma substância preta e viscosa sobre as pontas. Quando os 

Korubo conseguem acertar um animal, essa substância age rapidamente. Causa 

paralisia muscular na caça e, até mesmo, paradas cardiorrespiratórias. Retiram essa 

substância de um cipó. Segundo Arisi (2007), também caçam com espingarda. Os 

Matis, a pedido dos Korubo, ensinaram a manuseá-la. Entre os Korubo, não havia 

arco e flecha. Fazem uso de bordunas, como já mencionado. 
B. Silva (2017) diz que os Korubo apreciam carne de macaco, dentre eles o 

macaco-de-cheiro e zogue-zogue. Caçam também preguiça e diferentes aves, como 

jacamim e mutum. Frequentemente, alimentam-se de outras caças como anta, 

caititu, queixada, quatipuru e tamanduá. “É através das expedições de caça e coleta 

que os povos indígenas expandem suas territorialidades e mapeiam mentalmente 

seu território, levantando informações de possíveis ameaças ou oportunidades de 

obter algum bem valioso” (SILVA, B., 2017, p. 113). 

B. Silva (2017) traz que as mulheres Korubo tecem redes de dormir com 

uma fibra extraída da palma do tucum. Essa é uma tarefa exclusivamente 

desempenhada pelas mulheres. Os homens participam dela apenas na derrubada 

do tucum. Como o tucum é alto e tem seu tronco cheio de espinhos, para a retirada 

das palmas, faz-se necessária a derrubada. A epiderme da palma aberta é, então, 
tirada pelas mulheres e colocada para secar ao sol. Após isso, torcem e traçam as 

fibras. Essas fibras vão sendo enroladas em novelos redondos. Com esses fios, as 
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redes são tecidas. Com fibras de tucum são feitas também as braçadeiras usadas 

pelos homens em cada um dos braços. 

Arisi (2007) relata que, dos produtos manufaturados, alguns Korubo 
passaram a usar fios de nylon para o cordão peniano originalmente feito de tucum. 

S. Oliveira (2016) observa que, nos últimos anos, os Korubo tiveram acesso a bens 

industrializados de uma forma mais acelerada. Nota-se também uma crescente 

dependência da medicina dos brancos com as novas doenças advindas do contato 

com os não índios e indígenas já contatados, como a gripe. Ademais, o grupo anseia 

atualmente dominar a língua portuguesa com o objetivo de se empoderar frente à 

sociedade nacional, conforme S. Oliveira (2016). 

A seção seguinte trata também de aspectos da cultura dos Sapanáwa, bem 

como de sua população e do contato com a FUNAI. 

 

 
3.3.2 Sapanáwa 
 
 

Após o contato com a FUNAI na Aldeia Simpatia, de acordo com o intérprete 

Jamináwa em entrevista (AQUINO, 2015a), cerca de 30 índios do grupo Sapanáwa 

foram à Base da FUNAI que fica na região. A aldeia maior de índios Sapanáwa que 
permanecem em isolamento fica na cabeceira do igarapé Xinane. Os isolados 

disseram, conforme o intérprete, que atualmente há poucas pessoas no grupo, tendo 

sido as demais mortas por não índios.  

Ainda segundo o intérprete (AQUINO, 2015a, p. 3), os Sapanáwa afirmaram 

que costumam andar pelos rios d’Ouro, Jordão e pelo alto Tarauacá, “falaram que, 

no verão, andavam por todo canto, de um lado e de outro dessa fronteira do Acre 

com o Peru”. 

Esses índios não caçam de tocaia, mas a curso, como conta o intérprete. 

Este relata ter ajudado os isolados a brocar, derrubar e plantar roçado do outro lado 

do rio, na Base da FUNAI. Aquino (2015b) diz que essa Base estava desativada 

desde que foi invadida por narcotraficantes peruanos e foi reativada para atender 

aos Sapanáwa. Esses índios foram levados para a Base, mas como conta um índio 
Ashaninka da Aldeia Simpatia ao autor, não havia ali roçado para que os Sapanáwa 

pudessem se alimentar. Por causa da falta de plantações no local, macarrão, arroz e 
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farinha foram dados a esses índios, uma dieta alimentar completamente distinta da 

existente em sua cultura. “‘Comida estranha’ que vinha do céu, porque era trazida de 

Cruzeiro do Sul em helicópteros fretados pela Sesai” (AQUINO, 2015b, p. 27). O 
intérprete conta na entrevista sobre a alimentação dos isolados na aldeia Sapanáwa 

e nos primeiros meses de contato na Base: 
macaxeira, banana, milho e outros legumes ainda estão faltando lá na base. 
Mas os roçados já foram colocados e estão plantados e limpos. Estão 
crescendo agora. Esses roçados foram colocados pelo seu Meirelles, o Lula 
Jaminawa, o Jabuti, o Zé Maria, o seu João Caçador, o Chicão e até mesmo 
pelos parentes do Xinane. Alguns foram até na aldeia deles para trazer 
sementes de milho massa, de pimenta e manivas de um tipo diferente de 
macaxeira. No início, logo que chegaram lá na base, eles comiam cocão e 
algum cacho de banana verde que encontravam nas capoeiras velhas dos 
roçados. Eles não comem veado, macaco-preto, capelão, macaco-prego. 
Eles comem porquinho, tatu e jabuti. Eles comem todos os bichos de pena, 
como nambu-azul, nambu-galinha, nambu-relógio, e ainda cujubim e 
mutum. Mas jabuti e carne de caça não faltam por lá. O que está faltando é 
a mistura. Mas ninguém é onça pra comer só carne, não é? Eles dizem que 
lá na maloca deles tem muita macaxeira, banana, batata, cará, inhame e 
milho pra comer. Por isso, estão pedindo que a equipe de saúde da Sesai 
vá de helicóptero até a maloca deles, para vacinar e levar remédio de gripe 
pra eles. Porque lá tem o que comer. Eles agora querem se organizar lá na 
aldeia deles mesmo (AQUINO, 2015a, p. 2). 

Alguns Sapanáwa estavam, na época da entrevista, segundo o intérprete, 

plantando outro roçado na região do igarapé Machacuca. Na região desse igarapé, 
estão também construindo uma casa. 

Como foi noticiado12, alguns membros do grupo Sapanáwa visitaram, pela 

primeira vez, em agosto de 2017, a cidade acreana mais próxima de onde vivem, a 

cidade de Feijó, acompanhados pela FUNAI. Depois de uma viagem de mais de sete 

dias pelo rio Envira de canoa, chegaram à cidade acreana, distante 519 km. Dois 

índios Sapanáwa moram atualmente na capital Rio Branco, junto a índios Jamináwa. 

Alguns Sapanáwa visitaram recentemente também Brasília, em julho de 2018, 

também acompanhados pela FUNAI. 

O item seguinte trata do trabalho da FUNAI que antecede os contatos. 
 
 
3.4 QUE LÍNGUAS FALAM OS ISOLADOS? 
 
 

Anteriormente ao contato, não é possível saber qual é a língua falada por um 

                                                        
12 Fundação Nacional do Índio (2017, 2018) e I. Rodrigues (2018). 
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grupo isolado. No entanto, a FUNAI desenvolveu, ao longo de décadas de trabalho 

dos sertanistas, técnicas que lhe permitem antecipar a qual família linguística 

pertence essa língua. O subitem que segue trata desses procedimentos. 
 

 
3.4.1 Expedições, sobrevoos, satélites 
 
 

De acordo com Freire (2005) e Amorim (2016), as equipes da FUNAI 

realizam expedições. Elas constituem em intensivas caminhadas feitas pela equipe 

na floresta quando há suspeita de existência de indígenas isolados na região, 

normalmente lugares de difícil acesso, uma vez que são essas as áreas 

prototipicamente habitadas pelos isolados. O trabalho de campo da FUNAI na região 

onde há suspeita de povos isolados tem como fim confirmar a presença desses 
povos. As expedições servem para localização e coleta dos vestígios da presença 

deles deixados na área, como resto de alimentos, sinais de coleta na floresta, 

varadouros, cultura material e acampamentos. Esses elementos indicam os traços 

socioculturais do grupo isolado e suas dinâmicas territoriais, sinalizando para sua 

classificação linguística. 

Ao mesmo tempo em que expedições são realizadas, a FUNAI mantém 
também a vigilância do local, seja com o auxílio de outros órgãos ou não, para 

garantir a condição de isolamento escolhida por aquele grupo. Quando há presença 

de índios isolados na região, a FUNAI faz o monitoramento da área. A partir desse 

trabalho de comprovação de existência de índios isolados, é possível a demarcação 

de terra indígena para esses povos (FREIRE, 2005; AMORIM, 2016). Demarcação 

que, por Medida Provisória de 1º de janeiro de 2019, passa a ser de 

responsabilidade do Ministério da Agricultura e não mais da FUNAI, esta a partir de 

2019, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e não 

mais ao Ministério da Justiça. 

Freire (2005) diz que a primeira terra indígena demarcada sem um anterior 

contato com os índios foi a Terra Indígena Massaco, em Rondônia. Essa foi a 

primeira demarcação assim realizada depois da adoção, em 1987, da política do não 
contato com os isolados. 
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Amorim (2016) aponta que foi com base na demarcação dessa primeira terra 

indígena que a FUNAI estabeleceu sua metodologia de trabalho em área de índios 

isolados, cuja aplicação se dá pelas Frentes de Proteção Etnoambiental (FPEs). 
Elas exercem sua função através das Bases da FUNAI, que são as estruturas físicas 

instaladas na terra indígena. Tal metodogia é constituída pela expedição, pesquisa 

documental, relatos de terceiros, sobrevoos, além de outros métodos, como o de 

análises por satélites. O autor pontua que 
em nível administrativo, os dados coletados em campo são organizados e 
atrelados a “Registros” previamente existentes no banco de dados da Funai 
(hoje, [...] há 103 registros de povos isolados). O “Registro” é considerado a 
unidade base no processo de sistematização de dados sobre o 
reconhecimento institucional da existência de povos indígenas isolados. Em 
termos gerais, o “registro” vincula-se à região, ou referências geográficas, 
onde possivelmente ou comprovadamente há a presença de povos ou 
grupos indígenas isolados, sendo atribuído ao registro um número 
identificador. (A título de exemplo, o registro n. 76 – Serra da Estrutura 
relaciona-se a um povo indígena isolado que vive nas imediações da Serra 
da Estrutura, no interior da TI Yanomami). 
Os registros são classificados conforme a disponibilidade e estágios de 
sistematização de dados sobre sua presença: i) Registro de Informação 
quando se dispõe de dados provenientes de terceiros, sistematizados ainda 
de forma incipiente e/ou com um acervo pequeno de dados; ii) Registro de 
Referência em Estudo quando se dispõe de um acervo contundente de 
dados qualificados e sistematizados, necessitando a realização de 
expedições em campo para o aprofundamento das informações, 
investigação de vestígios e constatação de sua presença; e iii) Referência 
Confirmada quando o Registro de Referência em Estudo foi verificado e a 
presença dos isolados comprovada em campo, através da localização de 
indícios irrefutáveis, por meio de expedições e sobrevoos realizados pelas 
equipes da Funai capacitadas para tal. No caso, o registro n. 76-Serra da 
Estrutura é atualmente uma referência confirmada (AMORIM, 2016, p. 27-
28). 

Arisi (2007) expõe que, em 1974, constrói-se na região do Javari, o Posto 

Indígena de Atração Ituí, acima do igarapé Jacurapá. Para a “atração” dos Korubo, 

foram instalados dois postos: um a cerca de 200 metros do rio Itaquaí, nas 

proximidades do lago Velho; e outro na margem do igarapé Marubo. Como já 

mencionado, o período que antecede os contatos com os Korubo é marcado pelo 
aparecimento deles na comunidade não indígena do entorno da região do Javari, 

além dos conflitos entre os não índios e esses índios. “Com estes encontros 

tornando-se cada vez mais rotineiros; e os ataques, mais freqüentes e próximos de 

Atalaia do Norte, a FUNAI cria em 04 de janeiro de 1996 a Frente de Contato Vale 

do Javari” (ARISI, 2007, p. 82). 

A autora afirma que foram organizadas três expedições na região pelo 
sertanista da FUNAI, Sydney Possuelo, com a finalidade de localizar a aldeia dos 
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Korubo. “Começou então o jogo da frente de atração, o de deixar brindes no mato 

para atrair os índios” (ARISI, 2007, p. 82). 

Em expedição realizada em 2012 na Terra Indígena Vale do Javari, B. Silva 
(2017) diz ter encontrado bordunas cravadas no chão, sinal da presença dos 

isolados Korubo naquele local. “Os Korubo do grupo da Maya já narraram e 

reproduziram emboscadas na qual depois de desferir os golpes cravam suas 

bordunas no solo para demonstrar que foram eles mesmos os responsáveis pelo 

ato” (SILVA, B., 2017, p. 106). Essas bordunas de isolados Korubo encontradas em 

2012 foram localizadas em um contexto de conflito interétnico no Vale do Javari, 

quando indígenas da etnia Kanamari são mortos a bordunadas por isolados Korubo, 

que vão embora levando uma criança e um bebê Kanamari.  

A partir de 1988, a FUNAI passa a utilizar as análises por satélites como 

técnica para o trabalho com grupos indígenas isolados (FREIRE, 2005). Atualmente, 

a FUNAI passou a usar também drones. B. Silva (2017) coloca que, para a região do 
Vale do Javari, as primeiras análises de imagens de satélite aparecem no fim da 

década de 1990 e começo do século XXI, com Sydney Possuelo e Rieli Franciscato. 

De acordo com o autor, 
como nesta terra indígena a presença de povos isolados que praticam a 
agricultura itinerante sempre foi expressiva, este método consolidou-se 
como ferramenta fundamental para o estudo da distribuição dos registros da 
presença de índios isolados. Desde o início a análise baseou-se na 
utilização de imagens do programa de satélites norte-americano Landsat. A 
análise destas imagens, realizadas através de softwares específicos, 
permitiu levantar informações que indicassem uma possível ocupação 
humana em uma determinada área geográfica. Esta provável ocupação é 
representada na imagem de satélite através de uma resposta espectral da 
imagem, onde os pixels apresentam cores diferentes, o que indica solo 
exposto, prática agrícola ou uma vegetação do tipo “capoeira” e, portanto 
indício de ocupação humana (SILVA, B., 2017, p. 127). 

O autor aponta que, na região do Vale do Javari, os sobrevoos se iniciam já 

na década de 1970, com a localização de malocas e roçados grandes, plantados em 

vários locais ao longo dos rios Itaquaí, Ituí, Branco e Coari. As malocas Korubo se 
caracterizam por serem compridas e hexagonais. Pelos sobrevoos, a FUNAI 

consegue apreender o formato das casas construídas pelos indígenas isolados, o 

que plantam nos roçados, além de outras características socioculturais que 

permitem prever a qual família linguística o grupo isolado pertence. O tamanho das 

casas e dos roçados vistos no sobrevoo, segundo B. Silva (2017), permite fazer uma 

estimativa da população que permanece em isolamento. 
Como se encontravam inicialmente na região do Peru e apenas mais 
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recentemente fogem para a Terra Indígena Kampa e Isolados do Rio Envira, os 

Sapanáwa têm, conforme Aquino (2015b), sua maloca e roçados avistados pela 

primeira vez pela FUNAI em sobrevoo apenas mais recentemente. Foram avistados 
“em 2008, quando o sertanista José Carlos Meirelles, então coordenador da Frente 

Envira, sobrevoou a região das proximidades do Paralelo de 10º Sul, na fronteira 

Brasil-Peru, no município acreano de Feijó” (AQUINO, 2015b, p. 27). 

Em relação aos sobrevoos e aos grupos indígenas isolados da família Páno, 

remeto ao mito apresentado na seção 3.2 deste capítulo. Possivelmente, entre os 

isolados Páno, as aeronaves dos sobrevoos da FUNAI causam neles o efeito de 

sentido de retorno do gavião grande, tomando-se a memória desse grupo Páno 

presente no mito. Não raras são as imagens de grupos indígenas isolados, que 
quando sobrevoados, atiram flechas. Certamente o fazem na falta de Koka 

Pinhotxari para os salvar, um demiurgo que habitava, segundo E. Lima (2000), a 

terra, mas que agora vive no céu. 
 

 
3.4.2 Buscando intérpretes 
 
 

Fleck (2013) apresenta a seguinte classificação interna para as línguas da 
família Páno: 

 

 

I. Ramo Mayoruna 

  A. Grupo Mayo 

   i. Subgrupo Matsés 

    a. Matsés 

    b. Kulina do rio Curuçá 

    c. Demushbo 

   ii. Korubo 

   iii. Subgrupo Matis 

    a. Matis 
    b. Mayoruna do rio Jandiatuba 

    c. Mayoruna do rio Amazonas 
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  B. Mayoruna de Tabatinga 

II. Ramo principal 

  A. Kaxarari 
  B. Cashibo 

  C. Grupo Náwa 

   i. Subgrupo boliviano 

    a. Chacobo/Pacaguara 

    b. Karipuna 

   ii. Subgrupo Madre de Dios 

    a. Atsahuaca/Yamiaca 

    b. Arazaire 

iii. Remo do rio Blanco 

iv. Kaxinawá do rio Tarauacá 

v. Subgrupo Marubo 
 a. Marubo 

 b. Katukina 

c. Kulina de São Paulo de Olivença 

   vi. Subgrupo Poyanáwa 

    a. Poyanáwa 

    b. Isconahua 
    c. Nukini 

    d. Náwa 

    e. Remo do rio Jaquirana 

   vii. Subgrupo Chama 

    a. Shipibo-Conibo 

    b. Pano 

    c. Sensi 

   viii. Subgrupo das cabeceiras 

    a. Kaxinawá do rio Ibuaçu 

    b. Jamináwa 

    c. Amahuaca 

    d. Remo do rio Moa 
    e. Tuxináwa 
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Em S. Oliveira (2009), que é o primeiro estudo a descrever a língua Korubo, 

essa língua se encontra classificada internamente na família Páno entre as línguas 

do grupo Norte ou Mayoruna. O Korubo seria uma língua distinta das demais desse 
grupo, não sendo, portanto, um dialeto. 

A língua falada pelos Sapanáwa ainda é desconhecida pelos linguistas, não 

havendo sobre ela nenhum estudo publicado. No Capítulo 6 desta tese, alguns 

aspectos da língua desses índios são preliminarmente descritos, bem como são 

apresentados resultados também preliminares em busca de uma classificação 

interna para essa língua. 

Se fosse possível para a FUNAI prever de antemão não só a família 

linguística, mas as características da língua falada pelos isolados, classificações 

internas de família cairiam como uma luva para a escolha dos intérpretes, apesar da 

problemática ainda em torno dessas classificações nos estudos linguísticos Páno. 

Porém, não há como prever a língua falada e a FUNAI deve previamente reunir 
intérpretes sem a comodidade de poder selecionar falantes de línguas indígenas 

mais próximas às dos isolados, o que poderia levar a um maior sucesso no primeiro 

contato. 

No caso do contato de 1996 com os Korubo, a FUNAI reuniu índios Páno de 

diferentes etnias que habitam o Vale do Javari para o trabalho de contato, contando 

com um amplo leque linguístico que daria maiores chances de que o contato 
alcançasse sucesso. Um dos intérpretes dos Korubo afirma o seguinte em entrevista 

(ARISI, 2007, p. 84): 
primeira vez que eu fui chamado. De cada etnia, foram chamados: 
Mayoruna, Marubo, Matis. ‘E os Korubo? Como é que é, qual é a língua 
igual a deles?’ Nós fomos então convidados para o contato com os 
caceteiros. 

No caso do primeiro contato com os Sapanáwa, como foi noticiado, por um 

imprevisto, o intérprete Jamináwa previamente consultado não pôde subir o rio 

Envira com os funcionários da FUNAI na viagem que leva dias da cidade de Feijó à 

Aldeia Simpatia e o primeiro contato se deu sem a presença dele. 
No contato com os Korubo, a língua dos Matis foi a mais intelegível (ARISI, 

2007). No entanto, a FUNAI não levou em conta um fator na seleção do grupo 

intérprete dos Korubo: a inimizade entre os grupos Páno. A última seção do Capítulo 

5 trabalha sobre a posição do intérprete nos contatos, retomando essa questão da 

inimizade entre os Matis e os Korubo. 
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O capítulo que segue aborda a memória do contato, buscando entender 

historicamente a forma de aproximação empreendida atualmente pela FUNAI com 

os Páno. Da mesma forma, trabalha-se a memória do contato em sua reversibilidade 
para os indígenas dessa família etnolinguística, desde os primeiros encontros entre 

índios Páno e não índios na Amazônia. 
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4 MEMÓRIA NO ENCONTRO COM OS PÁNO 
 
 
 

A memória, para Pêcheux (1999a [1983]), deve ser tomada no 

entrecruzamento do sentido da memória mítica, da social inscrita em práticas e da 

histórica. Orlandi (2015a) expõe que, numa perspectiva discursiva, a memória é 

trabalhada como interdiscurso, sendo interdiscurso aquilo que se fala anteriormente 

e independentemente, em um outro lugar. “Os processos parafrásticos são aqueles 

pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a 
memória” (ORLANDI, 2015a, p. 34). A criatividade provém de um trabalho de conflito 

do que se produziu e do a se instituir. 

As condições de produção dizem respeito às “circunstâncias” do discurso 

(PÊCHEUX, 2014a [1969]). Em conformidade com Orlandi (2015a), são formadas 

pelas circunstâncias imediatas da enunciação, pelo contexto sócio-histórico, 

ideológico. “A noção de condições de produção do discurso regula, em AD, a 
relação entre a materialidade linguística de uma sequência discursiva e as 

condições históricas que determinam sua produção” (COURTINE, 2016 [1981], p. 

20). 

Muitos trabalhos tratam da história do contato (ver FREIRE, 2005; MILANEZ, 

2015). Este capítulo tem a especificidade de fazê-lo pela Análise de Discurso e com 

base em uma memória para os contatos com a família Páno, que será retomada nas 

análises dos capítulos seguintes. As condições de produção, de acordo com Orlandi 

(2015a, p. 28), “compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também 

a memória faz parte da produção do discurso”. Este capítulo focaliza a memória 

enquanto constituinte das condições de produção do discurso do contato. O primeiro 

subitem do capítulo tratará do contato nas invasões europeias à América. 
Posteriormente, o segundo subitem tratará das invasões aos territórios Páno na 

Amazônia. Nas subseções seguintes, aborda-se sobre Marechal Cândido Rondon e 

os contatos empreendidos pelos irmãos Villas Bôas. Por fim, trata-se da FUNAI e de 

seus contatos com grupos Páno. 



78 
 

4.1 COLOMBO E A CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA 
 
 

O cineasta Adrian Cowell, que filmou junto aos Villas Bôas as expedições 

desses para contato com os Panará, traz no filme “Fugindo da Extinção”, que aborda 

esse contato, segundo Alvarenga (2017, p. 126), a noção do contato como histórico, 

um processo que remete à invasão europeia. Analisando o enunciado “Terra à vista” 

como inaugural, Orlandi (1990, p. 13) coloca: 
por significar porto, ele pode indicar, de um lado (daquele dos que 
ancoram), a chegada (porto seguro) e, de outro (o dos que aqui estão), 
entrada (invasão). Promessa ou ameaça? Visitantes ou invasores? Terra a 
servir de berço esplêndido? A ser pilhada? De quem, essa terra? 

Orlandi (1993b) diz serem fundadores os discursos que são referência no 
imaginário, sendo este, por sua vez, político. O imaginário atua sobre as práticas 

sócio-históricas. Os discursos fundadores, segundo Orlandi (1993c), são enunciados 

que estão na identidade histórica, na origem, que reverberam efeitos da história nos 

laços sociais, no cotidiano, funcionando enquanto imagens enunciativas. “Nessa 

terra em se plantando tudo dá”!; esse não sendo o enunciado empírico da Carta de 

Pero Vaz de Caminha ao rei português acerca dos longínquos de depois de um mar 
que se temia: “Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela 

tudo; por causa das águas que tem! Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar 

parece-me que será salvar essa gente”. 

De acordo com Orlandi (1993c), no contato entre índios e não índios, o 

Cristianismo foi imposto como o primeiro instrumento de poder na relação 
estabelecida. Planta-se o fruto da catequese. No Diálogo da Conversão do Gentio 

de Pe. Manoel da Nóbrega, datado da metade do século XVI, o discurso de sujeição 

se faz presente enquanto uma necessidade. O padre propõe que haviam de fazer 

com que os índios não comessem carne humana, se vestissem, tomassem apenas 

uma mulher, deixassem seus feiticeiros e abandonassem a vida nômade. Era 

necessário “civilizar” o índio, submetê-lo a uma Lei, escravizá-lo, tirar-lhe o atavismo 
à selva e os reunir em aldeias estáveis para a conversão. “Assujeitar, na fala da bela 
imagem, é o índio pôr-se sob a cruz junto aos cristãos, mas é também pôr-se sob o 

jugo temporal, o dos governantes” (ORLANDI, 1993c, p. 19). 

Indursky (2011) analisa o quadro Primeira Missa no Brasil de Victor 

Meirelles, de 1861, enquanto representação pictórica de uma passagem da Carta de 
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Caminha, uma paráfrase, trazendo em si o imaginário de Caminha de 

assujeitamento dos índios no ritual da missa. “O imaginário fundador de uma 

memória discursiva sobre a chegada dos portugueses à nova terra, o qual ficou 
impresso no discurso da ‘descoberta’ do Brasil” (INDURSKY, 2011, p. 75). 

Em Diários da Descoberta da América: as Quatro Viagens e o Testamento, 

Cristóvão Colombo registra o seguinte sobre seu primeiro contato, em 1492, com os 

habitantes da região, a Ilha de Guana(ha)ni: 
porque nos demonstraram grande amizade, pois percebi que eram pessoas 
que melhor se entregariam e converteriam à nossa fé pelo amor e não pela 
força, dei a algumas delas uns gorros coloridos e umas miçangas que 
puseram no pescoço, além de outras coisas de pouco valor, o que lhes 
causou grande prazer e ficaram tão nossos amigos que era uma maravilha. 
Depois vieram nadando até os barcos dos navios onde estávamos, trazendo 
papagaios e fio de algodão em novelos e lanças e muitas outras coisas, que 
trocamos por coisas que tínhamos conosco, como miçangas e guizos. 
Enfim, tudo aceitavam e davam do que tinham com a maior boa vontade. 
Mas me pareceu que era gente que não possuía praticamente nada. 
Andavam nus como a mãe lhes deu à luz; inclusive as mulheres, embora só 
tenha visto uma robusta rapariga. E todos os que vi eram jovens, nenhum 
com mais de trinta anos de idade: muito bem-feitos, de corpos muito bonitos 
e cara muito boa; os cabelos grossos, quase como o pêlo do rabo de 
cavalos, e curtos, caem por cima das sobrancelhas, menos uns fios na nuca 
que mantêm longos, sem nunca cortar. Eles se pintam de preto, e são da 
cor dos canários, nem negros nem brancos, e se pintam de branco, e de 
encarnado, e do que bem entendem, e pintam a cara, o corpo todo, e 
alguns somente os olhos ou o nariz. Não andam com armas, que nem 
conhecem, pois lhes mostrei espadas, que pegaram pelo fio e se cortaram 
por ignorância. Não têm nenhum ferro: as suas lanças são varas sem ferro, 
sendo que algumas têm no cabo um dente de peixe e outras uma variedade 
de coisas. Todos, sem exceção, são de boa estatura, e fazem gesto bonito, 
elegantes. Vi alguns com marcas de ferida no corpo e, por gestos, perguntei 
o que era aquilo e eles, da mesma maneira, demonstraram que ali aparecia 
gente de outras ilhas das imediações com a intenção de capturá-los e então 
se defendiam. E eu achei e acho que aqui vêm procedentes da terra firme 
para levá-los para o cativeiro. Devem ser bons serviçais e habilidosos, pois 
noto que repetem logo o que a gente diz e creio que depressa se fariam 
cristãos; me pareceu que não tinham nenhuma religião. Eu, comprazendo a 
Nosso Senhor, levarei daqui, por ocasião de minha partida, seis deles para 
Vossas Majestades, para que aprendam a falar. Não vi nesta ilha nenhum 
animal de espécie alguma, a não ser papagaios (COLOMBO, 1991 [1492], 
p. 40-45). 

Acerca da comunicação estabelecida entre índios e os não índios que 

chegaram com Cabral, em 1500, relatadas na Carta de Pero Vaz de Caminha, H. 

Couto (2017) analisa que a interação entre eles se dá através de gestos e, aos olhos 

de Caminha, há algum entendimento entre ambas as partes: “Nicolao Coelho lhes 

fez sinal que posessem os arcos, e eles o poseram”; “um deles pôs olho no colar do 

capitão e começou d’acenar com a mão pera a terra e depois pera o colar como que 
nos dezia que havia ouro”. A compreensão se deveu, segundo H. Couto (2017), por 
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serem gestos dêiticos e indiciais, sendo o gesto de apontar compartilhado entre eles, 

da mesma forma que a noção de alto e baixo. 

Ao longo do contato que se foi estabelecendo entre índios e portugueses, 
houve uma severa diminuição das populações indígenas, dadas às doenças que os 

atingiam mortalmente, além dos conflitos. De acordo com Magalhães (2002), 

calcula-se que, quando da chegada de Cabral, havia um número maior do que cinco 

milhões de índios em território brasileiro, sendo em torno de 900 povos distintos, 

constituindo uma rica diversidade linguístico-cultural. 

Alvarenga (2017, p. 40) ressalta que “o ponto de vista do colonizador, a 

partir do qual foram realizadas as cenas fundadoras do contato, permanece presente 

nos registros que apresentam o encontro com os indígenas sob o enquadramento 

institucional do Estado”. Os contatos que se sucederam na História são atualizações 

desse contato fundador. Carneiro da Cunha (2002) salienta que, ao longo da história 

de contato, o primeiro encontro é um constante remake. Determinados grupos há 

séculos passaram pelo roteiro, outros apenas mais atualmente. 

 

 
4.2 OS PRIMEIROS CONFRONTOS NA REGIÃO DOS PÁNO 
 
 

Neves (2002) afirma que o estabelecimento da territorialidade entre os 

grupos indígenas se dava a partir de alianças e conflitos interétnicos. Os diferentes 

grupos se relacionavam entre si e, a que indicam informações, chegaram a constituir 

alianças comerciais na região amazônica. Anteriormente à chegada dos não índios a 

essa região, os grupos Páno teriam vivido sob o domínio dos Incas, o que se figura 

como uma hipótese na literatura Páno. 

Aguiar (1994b) coloca que os primeiros contatos entre grupos Páno e não 

índios acontecem com viajantes, sendo alguns deles missionários, outros 

extrativistas. A autora observa que esses contatos levaram à desestruturação dos 

grupos Páno. Erikson (1998) expõe que esses contatos se iniciam provavelmente 

em 1557, em área peruana, com a expedição de Juan Salinas de Loyola pelo rio 

Ucayali. Erikson (1998, p. 248) pontua, em relação à população indígena, que: 
jamais saberemos se Salinas e seus companheiros foram tomados por 
“Inka” pelos ribeirinhos cujo território atravessavam. De qualquer modo, isso 
ocorreu com muitos brancos que os sucederam na região pano, como se 
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tivessem chegado apenas para ocupar o lugar dos andinos, trazendo 
lâminas de aço no lugar de machados de bronze... 

Esta e outras expedições que passaram pelos Páno não visavam o 

estabelecimento na região e tiverem um caráter passageiro, como traz o autor. Entre 
elas e a chegada de missionários, há um período de um século. Aguiar (1994b) dá 

conta que, em 1660, no rio Huallaga, índios Shipibo atacam missionários e, em 

1670, a missão de Panatahua. Muitos foram os ataques e os missionários 

alcançaram pouca influência entre os Shipibo. Conforme Erikson (1998), a partir de 

1757, os franciscanos passaram a fazer uso de crianças indígenas capturadas para 

serem intérpretes, o que aconteceu até 1767, quando há uma revolta Shetebo. 

Na Amazônia peruana, a história de contato com os índios se cruza 

fortemente com a história da exploração do látex para a produção da borracha 

(HUERTAS, 2010). De acordo com Neves (2002), a partir de 1860, tiveram início as 

primeiras viagens de exploração na região do Acre. Na época, um território 

boliviano, que passou a pertencer ao Brasil no início do século XX, com o Tratado de 
Petrópolis. Conforme Neves (2002), em 1870, começou-se a explorar intensamente 

o látex para a produção de borracha na região. Milhares de imigrantes passaram a 

organizar grandes seringais nas margens dos rios. Como aponta o autor, 
quando, a partir de 1860, começaram a acontecer as primeiras viagens de 
exploração se constatou, não só a presença indígena, mas a grande riqueza 
natural dos rios acreanos, despertando a cobiça dos exploradores. Já em 
1870 tinha início uma verdadeira corrida do ouro que fez com que em 
poucos anos os rios acreanos fossem tomados de assalto. Milhares de 
homens vindos de todas as partes do Brasil e do mundo passaram a subir 
os rios estabelecendo imensos seringais em suas margens. Era a febre 
provocada pelo ouro negro, a borracha extraída da seringueira que depois 
de defumada era exportada para abastecer as indústrias européias e norte-
americanas, cada vez mais ávidas por esse produto (NEVES, 2002, p. 13). 

Como afirma Neves (2002), junto com os imigrantes, também chegaram 
doenças para as quais os índios não tinham imunidade, o que provocou a dizimação 

de várias aldeias. De forma rápida, de acordo com o autor, os indígenas da região 

foram cercados por brasileiros, peruanos e bolivianos. Com a intensa exploração da 

borracha, após 1870, os índios da região passaram a ser considerados obstáculos 

para a extração da borracha e do caucho. Expedições armadas, as chamadas 

correrias, foram organizadas, visando matar as lideranças indígenas, aprisionar 
índios para o trabalho escravo e capturar índias para que fossem vendidas aos 

seringueiros. Nessa época, segundo Aguiar (1994a), foram muitos os indígenas 

mortos, tanto por assassinatos, quanto por doenças. Os que conseguiam escapar 
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eram perseguidos pelas matas por cachorros e homens armados. Como afirma 

Neves (2002), foi uma época de grande terror para as populações indígenas da 

região. Conforme E. Lima (1994, p. 28-29), em relação aos Noke Koin da família 
Páno, 

a solução encontrada para escapar do terror das “correrias”, segundo os 
próprios Katukina, foi dispersarem-se na região. Sem condição de viverem 
reunidos, passaram a perambular pela floresta, vivendo da caça, coleta e de 
assaltos aos roçados que encontravam pelo caminho, pois não mais podiam 
fazer os seus, uma vez que seriam uma pista fácil que inevitavelmente 
levaria os brancos de volta até eles. Por outro lado, disseram ainda os 
Katukina, os deslocamentos eram impulsionados também pela crença de 
que os espíritos dos mortos saudosos de seus parentes, poderiam vir à 
terra para buscá-los. E, com as “correrias” eram muitos os mortos e, então, 
muitos os deslocamentos. 

Neves (2002) diz que muitos grupos indígenas, como os Jamamadi, Apurinã, 

Manchineri e Ashaninka, acabaram colaborando com os brancos, tornando-se 

remadores, guias, mateiros e seringueiros. Outros, como os Páno, resistiram, 
evitando o estabelecimento de qualquer tipo de relação. Todos os grupos que 

dificultavam a abertura de seringais e a retirada do caucho foram perseguidos e 

exterminados. 

O autor expõe que, com a queda do preço da borracha e a consequente 

diminuição do fluxo de imigrantes nordestinos para a região acreana, muitos índios 

foram tomados pelos patrões dos seringais como mão de obra e acabaram 
prisioneiros. Os patrões, como explica Melatti (1984), eram a pessoa que confere 

aos índios bens industrializados, manufaturados, em troca do resultado do trabalho 

de extração. Assim, os patrões participam da constituição do sistema de aviamento. 

Piccoli (1993) explica que foi esse o sistema empregado nos seringais. 

Aguiar (1994b) diz que, nesse sistema, os índios eram enganados no que 

diz respeito ao peso e ao preço da borracha. Isso quando chegavam a receber. 
Aguiar (1994b) e E. Lima (1994) expõem que, na década de 1960, um conflito 

interno entre os índios do grupo Noke Koin que levou à fragmentação do grupo teria 

essa situação como um dos motivos geradores do desentendimento entre os índios, 

conflito que ocasionou a atual distribuição da população dessa etnia em duas terras 

indígenas. A princípio, os Noke Koin trabalhavam em um seringal na região do rio 

Gregório, onde fica a atual Terra Indígena Rio Gregório. Após o desentendimento, 
parte do grupo deixa o local, passando a perambular pela região, buscando trabalho 

em outros seringais. Dificilmente recebiam algum pagamento e eram expulsos 

quando não havia mais látex a ser extraído. Com o início, na década de 1970, da 
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construção da rodovia que corta o estado do Acre, esses índios passam a trabalhar 

junto ao 7º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC). Quando os trabalhos são 

concluídos, como não tinham para onde ir, pedem autorização para que pudessem 
morar no entorno da estrada, sendo essa a origem da atual Terra Indígena 

Campinas/Katukina. Como ressalta Neves (2002, p. 14), 
as conseqüências da febre do ouro negro foram terríveis para os grupos 
indígenas da Amazônia. Nem o fim do primeiro ciclo da borracha, em 1913, 
diminuiu a pressão sofrida por esses grupos já tão enfraquecidos. Diante 
dessa nova realidade, com grandes e poderosos seringais espalhados por 
todos os principais rios, nunca mais seria possível retomar as antigas 
formas de organização social. Alguns pequenos grupos ainda conseguiram 
se refugiar nas cabeceiras mais isoladas, mas a grande maioria dos índios 
do Acre foi obrigada a se modificar para não desaparecer. 

Um texto de 1913 do Tenente Luiz Sombra, publicado no Jornal do 
Commercio do Rio de Janeiro e republicado pela Biblioteca da Floresta (2010, p. 8) 

– uma biblioteca localizada no Centro de Rio Branco e especializada em assuntos 

sobre a Amazônia –, dá conta dos deslocamentos dos Kaxinawá da família Páno 

quando das correrias: 
antigamente, quando os cachinauás ainda dominavam as margens dos rios 
principais, aí erigiam seus cupichauas e abriam seus roçados, hoje, porém, 
com a crescente invasão dos seringueiros, vêem-se obrigados a se 
estabelecer às margens dos mais recônditos igarapés no recesso das 
matas, onde ficam menos expostos aos ataques dos caucheiros e 
seringueiros. 

Em um texto anterior do mesmo autor, publicado em 1911 (BIBLIOTECA DA 

FLORESTA, 2010, p. 14), conta que: “em um seringal do baixo Embira, foi 

inteiramente aniquilada em uma só correria a última maloca dos Connilus, 

refugiados naquele rio, não escapando um só, sendo todos trucidados”. 

Provavelmente, o tenente se refere aos Conibo, afirmação que fazemos com cautela 

dada à complexidade na difusão dos etnônimos Páno já tratada no capítulo anterior. 

E. Souza (2005) aponta que as condições dos Jamináwa-Arara da família 

Páno nos seringais eram subumanas. Em relação aos Poyanáwa, também dessa 

família linguística, A. Paula (1992) traz que as histórias sobre o contato que narram 
transbordam maus-tratos e são marcadas pela escravidão à qual foram submetidos 

pelo seringalista Mâncio Lima. Aguiar (1994b) expõe que os Poyanáwa eram 

forçados ao trabalho constante, sendo a comida regrada. Em caso de se oporem a 

trabalhar, apanhavam, às vezes, até a morte. Vale aqui mencionar, em relação à 

toponímia, que o município no qual a atual terra indígena desses índios se localiza 

leva o nome desse seringalista. Outro ponto a ser mencionado aqui é a estátua do 
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Coronel Mâncio Lima numa praça, entre o mercado e a igreja católica, na região 

central da segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul. Como decorrência do 

contato, a língua de tradição dos grupos indígenas foi consideravelmente 
enfraquecida, como dá conta A. Paula (1992) aceca dos Poyanáwa. 

Os trechos da entrevista que segue (AQUINO; MEIRELLES, 2010, p. 30-31), 

com um dos principais matadores de índios da região, publicada em um jornal 

acreano, em 1987, e publicada novamente no material referenciado, mostram os 

horrores praticados em relação aos grupos indígenas nas correrias. Filho de uma 

índia, conforme o texto introdutório da entrevista, o matador era tido pela população 

não indígena de Feijó e de Tarauacá, municípios do estado do Acre, como um herói 

e desbravador. 
[...] nasci no seringal Progresso, lá nas fronteiras, nas cabeceiras do rio 
Envira, no Município de Feijó. 
[...] Eu amansei muitos caboclos brabos aqui nesse rio Envira. Uma vez, eu 
amansei mais de 200 Kaxinauá, que vinham varando lá do rio Curanja, 
cabeceiras do Purus, para encontrar os seus parentes que moram lá no 
Jordão, na cabeceira do rio Tarauacá. Eu dei para eles terçados, machados, 
roupa, cobertas, rede, calção. [...] Trabalhei foi muitos anos para o Padrinho 
Custódio Prado e Madrinha Neuza Prado nesse negócio de amansar 
caboclo brabo. 
[...] Quando os brabos começavam a roubar as barracas dos seringueiros e 
a atacar as turmas de madeireiros, eles iam se queixar para os patrões dos 
seringais, que não dava para trabalhar, que iam embora da colocação, 
porque não tinha segurança. Aí, o patrão do seringal juntava muitos 
homens, todos os mateiros, e iam em direção às malocas daqueles brabos. 
Quando chegava lá, cercava o cupicháua dos caboclos brabos. Depois, 
fazia fogo tudo junto. Matava um bocado, outros fugiam, outros ficavam 
baleados e acabavam de matar. Pegavam as mulheres e as crianças que 
escapavam do tiroteio. Nesse tempo, tinha gente como meu pai, como 
Felizardo Cerqueira, como Ângelo Ferreira e muitos outros que sabiam 
cortar a gíria (a língua) dos caboclos brabos. Até os caboclos mansos que 
andavam juntos, nessas correrias, matavam muitos caboclos brabos. Agora, 
quem fazia muita correria eram os peruanos junto com os Kampa. Isso aqui, 
de primeiro, do seringal Progresso para riba, era tudo peruano. Eles 
trabalhavam no caucho e depois na extração de madeira. Nesse assunto de 
correria, os peruanos eram mestres. 
[...] Eles [os donos do Seringal Califórnia] foram obrigados a fazer essas 
correrias para dar segurança aos seringueiros. Mas, a maior parte das 
correrias do meu tempo foi no tempo da madeira. As turmas de madeireiros 
começaram a entrar naqueles igarapés que não tinham nem seringa nem 
caucho para tirar agoano e cedro. Aí, elas eram atacadas pelos caboclos 
brabos. Quando matavam um cariú [não índio], seu Custódio e a madrinha 
Neuza Prado mandavam reunir muitos homens para fazer correria para 
matar e espantar os brabos. Saíam todos juntos e bem armados. Depois de 
andar dois ou três dia pela mata encontravam o cupicháua deles. Cercavam 
e depois era só mandar chuva de balas dos rifles 44, o papo amarelo. 
Poucos índios conseguiam escapar. Matava-se todos os homens. Às vezes, 
deixava-se vivas as mulheres e as crianças que tinham escapado de morrer 
naquela chuva de bala. Depois dessas correrias, aqueles igarapés ficavam 
livres para o patrão continuar aviando as turmas de madeireiros que 
trabalhavam com ele. 
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Mas não era só os cariús que faziam essas correrias, não. Os caboclos 
mansos também matavam muitos brabos. (...) 
Não foi só eu que fiz correria, não. Nós não somos culpados. Os culpados 
mesmo eram os patrões dos seringais. Nós só cumpríamos ordens. Por que 
a Funai e a Polícia Federal não foram prender eles também? E o que foi 
que eu ganhei com isso? Nada! (...) Eu não tenho nada com isso. Eu só ia 
para onde era mandado pela minha madrinha. Hoje, eu sou amigo dos 
Kampa, dos Kulina, dos Katuquina e dos Kaxinauá que vivem nesse rio 
Envira. Acho que a Funai, em vez de me perseguir, deveria era demarcar as 
terras dos índios do Município de Feijó, de Tarauacá e do Juruá. (...) Esse 
rio Envira é chamado de Bariá na gíria dos Kaxinauá, que quer dizer rio de 
muito sol. Bari significa sol e á, no final da palavra, quer dizer muito. Nasci e 
me criei em suas matas. Conheci cada grutião de mata de suas cabeceiras. 
E aqui estou, velho, com 63 anos, e nem aposentado do Funrural eu estou. 
Da vida só fica mesmo a fama. 

 
 
4.3 RONDON E O SPI 
 
 

D. Ribeiro (1995) assinala que o positivista Marechal Cândido Mariano da 

Silva Rondon – cuja descendência era indígena –, nos muitos quilômetros de linhas 

telegráficas que implantou, estabeleceu contato pacífico com os grupos indígenas 
que ia encontrando pelo caminho. Pacheco de Oliveira (2014) traz que Rondon, a 

evitar que fossem cometidas as mesmas atrocidades do passado, adota como lema 

“morrer se preciso for, matar nunca”. 

Arisi e Milanez (2017) afirmam que as políticas de proteção aos povos 

indígenas têm suas origens no Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 1910, por ele 

criado. Conforme D. Ribeiro (1995), Rondon apelava para que o Brasil respeitasse 
os povos indígenas, formulando, com a ajuda de alguns companheiros, um conjunto 

de diretrizes que guiaram a política indigenista oficial, cujos objetivos combatiam o 

extermínio até então praticado.  

A. Rodrigues (2004) explica que as linhas telegráficas seriam responsáveis 

pela comunicação das regiões mais ao interior do território brasileiro com a região 

leste, na qual se encontravam os centros administrativos. De acordo com A 

Rodrigues (2004), a Comissão Rondon originou-se da junção de duas comissões 

que o oficial chefiou no final do século XIX e início do século XX: a Comissão das 

Linhas Telegráficas do Estado de Mato Grosso; e a Comissão de Linhas 

Telegráficas e Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas. Essas comissões foram 

assumidas por Rondon em 1900 e 1907, respectivamente. Desde 1892, Rondon 
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havia trabalhado como engenheiro militar nos reparos à linha telegráfica entre 

Cuiabá e o Araguaia. Principalmente na região do que viria a ser o Território Federal 

do Guaporé, atual estado de Rondônia, entra em contato com índios não 
contatados. 

Como aponta D. Ribeiro (1995), Rondon defendeu que os povos pudessem 

ter um território onde viveriam livres dos ataques. Entendia que novas frentes de 

expansão deveriam ser empreendidas mediante um anterior trabalho junto aos 

indígenas daquele território. Concebeu o princípio do direito à diferença e de um 

direito compensatório. Defendeu o acesso desses povos a uma orientação 

adequada e que a eles fossem dados os mesmos direitos conferidos aos brasileiros, 

entre eles o de voto, sem que esses direitos fossem estabelecidos como deveres 

para os índios. 

A. Rodrigues (2004) ressalta que uma das características das expedições 

que Marechal Rondon dirigiu ou coordenou era a atenção conferida aos 
levantamentos geográficos, à documentação científica. Suas expedições contavam 

com especialista em Ciências Naturais, além de etnólogos – Edgard Roquette Pinto, 

João Barbosa de Faria, F. C. Hoehne –, que cuidavam de observar nelas os 

indígenas contatados, quando realizavam a coleta de dados linguísticos. A coleta 

também era feita por Rondon, que acabou inspirando oficiais das expedições e os 

trabalhadores que compunham o Serviço de Proteção ao Índio, o qual dirigia. Com a 
convivência, Rondon chega a falar língua indígena. Dentre as documentações, há 

especialmente listas lexicográficas. Descrições foram feitas, além do registro de 

cantos e mitos. Alguns desses materiais foram publicados. Outros se encontram no 

Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Dentre todas as documentações feitas pela 

Comissão Rondon, que envolvem cerca de 50 línguas indígenas, estão a de línguas 

hoje extintas, em um processo advindo da ocupação agropecuária e extrativista. 

A próxima seção trata dos contatos feitos irmãos Villas Bôas, que tiveram 

início também com uma Expedição, a Expedição Roncador-Xingu. 
 
 
4.4 OS VILLAS BÔAS 
 
 

Como consta em O. Villas Bôas e C. Villas Bôas (2012), o envolvimento dos 
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três irmãos – Orlando, Cláudio e Leonardo Villas Bôas – com os povos indígenas se 

inicia na década de 1940, em uma expedição cujos os objetivos não eram em 

relação a esses povos. A Expedição fazia parte dos projetos da Marcha para o 
Oeste, que com um fim expansionista, objetivava a ocupação das regiões mais 

afastadas do litoral brasileiro, onde a população do país se concentrava desde a 

invasão europeia. A Expedição esteve também relacionada com a futura 

transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília. 

Nas imagens construídas, na época, das regiões mais distantes do litoral, 

como O. Villas Bôas e C. Villas Bôas (2012, p. 34) direcionam ser: “a Amazônia era 

um mundo remoto, e o Brasil Central, como dizia o jornalista Jorge Ferreira, parecia 

‘mais distante que a África’”. Nesse contexto, Uberlândia, em Minas Gerais, era tida 

como a boca do sertão. “Dali para o oeste, uma estradinha precária aceitava e 

castigava a trôpega jardineira que sumia sertão adentro no rumo do distante 

Araguaia” (VILLAS BÔAS, O.; VILLAS BÔAS, C., 2012, p. 34). 
Como explicam os próprios Villas Bôas (2012), o objetivo da Expedição era 

avançar por essa região, indicando os locais onde deveriam ser abertos povoados. 

O estabelecimento desses povoados deveria ser posto em prática pela Fundação 

Brasil Central, um órgão criado pelo governo para tais fins expansionistas. Deveria 

ser estabelecido também um aeroporto entre a cidade do Rio de Janeiro e Manaus, 

para garantir a segurança dos voos entre essas duas cidades. Foi designado por 
Getúlio Vargas para cuidar da então Marcha para o Oeste o Ministro João Alberto 

Lins de Barros da Coordenação e Mobilização Econômica, originada por decorrência 

da Segunda Guerra Mundial. 

Os Villas Bôas (2012) relatam que, quando ainda em planejamento no Rio 

de Janeiro, a Expedição sairia da antiga capital de Goiás, de onde alcançaria o rio 

Araguaia. Contudo, houve uma alteração do local de saída por pressão do 

governador deste estado, Pedro Ludovico Teixeira, que se empenhara na 

transferência da capital do estado para Goiânia e temia a valorização dada pela 

Expedição à antiga capital – reduto de seus concorrentes políticos. O governador 

sugere, então, que a Expedição partisse de Uberlândia e atingisse o Araguaia no 

ponto em que deságua o rio das Garças, seu maior afluente. A base da Expedição 

deveria ser fundada naquele local. Cogitou-se, até mesmo, que militares da polícia 
de Goiás acompanhasse a Expedição: 

uma vanguarda militar numa área indígena não tinha outra significação 
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senão a de “limpar o caminho”. Já se falava na presença dos Xavante do 
outro lado do rio das Mortes. A ideia da coluna militar, recebida com muitas 
reservas, não demorou a chegar aos ouvidos do marechal Rondon. 
Incontinente, o marechal convocou o ministro João Alberto, e o plano foi 
imediatamente cancelado. A “desistência” militar não foi muito bem aceita 
por pessoas da direção, mesmo porque colunas de fumaça já estavam 
sendo vistas lá pelos lados da serra do Roncador (VILLAS BÔAS, O.; 
VILLAS BÔAS, C., 2012, p. 38-39). 

A Expedição avança, tendo como três de seus trabalhadores os irmãos 

Villas Bôas. Os trabalhadores da Expedição seguem abrindo picadas, navegando 

pelos rios, sempre à procura de locais propícios para a abertura de pistas de pouso 

pelos integrantes, que serviriam de pontos para o abastecimento da Expedição na 

medida em que fossem adentrando naquelas terras, além do abastecimento por 

tropas. Abstecimento de comida, remédios, roupas, que, muitas vezes, ocorreu de 
modo falho. Por vezes, a Expedição teve seus homens prostrados em redes por 

fome, como relatam os Villas Bôas (2012). A Força Aérea Brasileira (FAB) concede à 

expedição o uso de alguns aviões, prestando o Correio Aéreo Nacional (CAN) 

auxílio à Expedição. 

Com o avançar pelo território, os Villas Bôas vão estabelecendo contato 

pacífico com os índios, deixando proibido que os trabalhadores da Expedição sejam 
violentos com os indígenas: 

para nós, seria facílimo afugentá-los. Bastaria a descarga de uma de 
nossas armas para o ar; mas não queremos, em absoluto, que nos tomem 
por inimigos, muito menos despertar animosidade. A todos os seus gestos 
de hostilidade temos respondido passivamente (VILLAS BÔAS, O.; VILLAS 
BÔAS, C., 2012, p. 86). 

O discurso apresentado nesse trecho retoma o lema de Rondon “morrer se 

preciso for, matar nunca”, enquanto paráfrase. A paráfrase, segundo Orlandi (1984, 

p. 11), corresponde ao “processo pelo qual procura-se manter o sentido igual sob 

diferentes formas”, enquanto polissemia “é o processo de instauração da 

multiplicidade de sentidos”. Daí a produtividade e a criatividade em Análise de 
Discurso. Como explica Orlandi (1993a), a tensão entre polissemia e paráfrase está 

presente no texto e seu contexto histórico-social. Contrapondo produtividade e 

criatividade, a autora explana: 
de um lado da paráfrase, temos a reiteração de processos já cristalizados 
pelas instituições, em que se toma a linguagem como produto e se mantém 
o dizível no espaço do que já está instituído: a paráfrase. A isso chamo 
produtividade. Relação do homem com a instituição, com a lei, com o 
sistema. 
Mas ao lado da paráfrase há um outro processo: a polissemia. A polissemia 
é o processo que, na linguagem, permite a criatividade. É a atestação da 
relação entre homem e mundo. A tensão entre esses processos instala o 
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conflito entre o legítimo (o produto institucionalizado) e o que tem de se 
legitimar. A criatividade instaura o diferente, na medida em que o uso, para 
romper o processo de produção dominante de sentidos e na tensão com o 
contexto histórico-social, pode criar novas formas, produzir novos sentidos. 
Pode então realizar uma ruptura, um deslocamento, em relação ao dizível 
(ORLANDI, 1984, p. 11). 

Logo no início, a Expedição passa pelo território dos índios Xavante, com 

quem acabam não fazendo contato. Esse povo, ora tendo sido um grupo já 

contatado, tendo vivido nos arredores da antiga capital de Goiás, se encontrava 

agora sem a manutenção de contato, depois de terem se desentendido com o 

governador da província pela suspensão da ajuda que o Estado vinha lhes oferendo. 

Sobre a passagem pelo território desses índios, os Villas Bôas (2012, p. 85) fazem o 

seguinte relato, após informação de que havia uma aldeia Xavante bem no rumo da 

Expedição, o que foi constatado em reconhecimento aéreo feito por oficial da FAB, 

em uma notícia trazida por tropeiros que chegavam com víveres para os homens da 

Expedição: 
de alguns dias para cá temos notado uma ronda mais assídua dos índios. 
Com a informação recebida dos tropeiros a coisa ficou bem clara. A 
proximidade de um aldeamento definitivo é que tem acarretado essas visitas 
mais constantes. Mas, ora bolas! Estamos caminhando com um picadão 
para o terreiro de uma das suas aldeias e ainda achamos estranho que eles 
se agitem? Em verdade, não achamos nada estranho, achamos, isto sim, 
um absurdo uma intromissão desta. Em todo caso, como nosso rumo não 
pode ser torcido, faremos o possível para nos manter alheios a eles 
(VILLAS BÔAS, O.; VILLAS BÔAS, C., 2012, p. 85). 

Os sobrevoos da Expedição eram informativos sobre as características do 

território a avançar, informando também sobre a localização de aldeias no caminho a 

ser alcançado pela marcha, como uma espécie de aviso prévio para o alarme dos 

trabalhadores em relação a possíveis ataques dos índios. Posteriormente, os Villas 
Bôas passam a usar os sobrevoos para localização das aldeias, com o objetivo 

específico da realização de um primeiro contato. A Expedição Roncador-Xingu 

precisava fazer reconhecimento por terra dos locais a que iam chegando a fim de 

encontrar o melhor caminho para seguirem e para o estabelecimento de pistas de 

pouso. Nesses reconhecimentos, acabavam também constatando a presença 

indígena por meio da localização de vestígios na mata. Com o tempo, os Villas Bôas 
passaram a empregar esses vestígios para a localização das aldeias para o contato. 

Mais à frente na Expedição, já na região do Tanguro, os Villas Bôas (2012, 

p. 166-167) contatam os Kalapalo, sendo esse o primeiro contato que realizam com 

um grupo indígena: 
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mal iniciado o serviço, fomos surpreendidos por gritos vindos da ponta 
superior da barreira. Percebemos logo que eram gritos de índio. Reunimos 
os homens que estavam esparramados pelo cerrado e tocamos para lá. 
Chegamos a tempo de ver um grupo de índios se dirigindo rapidamente 
para a mata próxima. Um, porém, permaneceu parado. Fomos direto a ele. 
Era um rapaz dos seus dezessete anos. Estava bastante agitado e falando 
muito, numa linguagem que não podíamos entender, a não ser a palavra 
“kalapalo”, que repetia seguidamente. Aproximamo-nos mais dele, até pôr a 
mão nos seus ombros, e dissemos algumas palavras, intercalando “karib” e 
“kalapalo”, dando a entender que éramos amigos. O pobre rapaz, 
visivelmente perturbado, apontava para o poente e dizia: “Kalapalo cuiabá”. 
Com muito trabalho, conseguimos fazê-lo entender que queríamos que 
fosse buscar ou chamar o resto do grupo que havíamos visto. Ele saiu 
rapidamente para voltar dali a alguns instantes acompanhado de três 
homens e uma mulher. 
Estávamos assim frente aos famosos kalapalo, responsáveis pelo 
desaparecimento do explorador inglês coronel Percy Fawcett e seus dois 
acompanhantes. 

Nota-se a semelhança entre a linguagem gestual aqui relatada com o 

registro de Colombo e Caminha, trazidos no item 4.1. Como se observará ao longo 
da tese, a linguagem gestual se apresenta como uma constante nos contatos. Em 

relação ao estabelecimento da comunicação entre os irmãos e os índios, Orlando 

Villas Bôas (EMMERICH, 1984, p. 71) afirma que “desde o começo a mímica 

acompanhava a conversação, de ambos os lados. Isto, cada qual falando a sua 

própria língua. Verificamos que isso acontecia também com eles, quando do 
encontro de línguas diferentes”. 

A pedido do coronel que comandava a Expedição, que incumbiu essa de 

informar ao Repórter Esso os acontecimentos mais interessantes da marcha, os 

Villas Bôas informaram sobre o encontro com os Kalapalo. Atualmente, os contatos 

são, muitas vezes, noticiados, ganhando grande repercussão nacional e 

internacional. 

Após o contato, os índios Kalapalo acamparam perto das instalações da 

Expedição, incluindo o chefe desses índios, Izarari. Os Villas Bôas (2012, p. 169) 

relatam: “Izarari já começou a se ‘associar’ aos nossos trens: cedemos a ele uma 

lona de barraca, ficando ao relento nós três – Leonardo, Cláudio, Orlando – e o 

auxiliar de enfermagem Aires”. 

Com o contato, tão logo, os Kalapalo, assim como outros grupos indígenas 
contatados nessa região, ficaram doentes. Dos doentes, os próprios Villas Bôas 

cuidavam, o que faziam especialmente com penicilina. Em alguns períodos, 

contaram também com algum médico na Expedição. Apesar dos esforços dos Villas 

Bôas, muitos índios morreram, entre eles Izarari. Na ocasião dessas muitas mortes, 
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consta em O. Villas Bôas e C. Villas Bôas (2012, p. 198), o seguinte rádio recebido: 
Em virtude falta absoluta transporte VG comunica sr. Ministro deseja 
intercâmbio índios fique reduzido mínimo possível necessário manter paz 
PT Suspensos forçosamente penicilina e mantimentos aos mesmos PT 
Primeira oportunidade irei até aí tratar questão viva voz PT 

Os Villas Bôas se mostraram favoráveis à realização de pesquisas junto aos 

índios que iam contatando. Respondem, como segue (VILLAS BÔAS, O.; VILLAS 
BÔAS, C., 2012, p. 215), ao primeiro rádio que receberam acerca de pesquisas, 

advindo do interesse na região de pesquisadores do Museu Nacional da UFRJ, em 

1947: 
Informamos devido época chuvosa acesso aldeia não muito fácil PT Fim 
março ou princípio abril ocasião mais propícia por ocasião festas e reunião 
índios outras aldeias nas duas mais próximas deste acampamento PT Além 
disso há possibilidade essa época termos campo de pouso de onde será 
possível visitar também kamaiurá PT 
Os Villas Bôas PT 

Com o Museu Nacional, contribuem também com o envio de objetos 

daqueles índios que iam contatando. Pelo rádio, na mesma ocasião da mensagem 

sobre o início das pesquisas pelo Museu Nacional, veio outra: 
Villas Bôas PT 
Dr. Noel acaba informar almoçou hoje ministro que determinou aquisição 
roupas e calçados estando de acordo prosseguimento Expedição logo 
vocês achem oportuno PT Outrossim VG esteve ontem com general 
Rondon que irá nomeá-los delegados SPI PT 
Abraços Zétola PT 

Os Villas Bôas passariam, então, a compor o Serviço de Proteção ao Índio. 

Ao longo dos anos, fizeram o primeiro contato com diferentes grupos indígenas. 

Uma preocupação linguística sempre rondava esses contatos que faziam. Assim 
contam sobre os preparativos para uma primeira aproximação com os Ikpeng da 

família Karib, chamados por eles como Txicão: 
tínhamos pela frente uma empresa difícil. Que língua falavam os txicão? 
Nossa ignorância a respeito constituía um obstáculo muito sério. Por isso, 
procuramos aprender alguma coisa entre os xinguanos, especialmente 
entre aqueles que tinham visto e ouvido de perto os “inhicorros” (bravos) do 
oeste. Nada conseguimos. “Aitô!” “Icarama!” – gritados no momento de 
lançar suas flechas – eram as únicas expressões que os nahukuá 
guardavam na memória. 
Deixando de lado a ideia de usar a língua, resolvemos empregar os 
recursos disponíveis: um pouco de mímica bem estudada e alguns 
presentes vistosos, coloridos, visíveis à distância. Se tudo isso falhasse, 
empregaríamos o recurso supremo: pernas ágeis e em movimento 
acelerado pelo tempo que fosse necessário... 
Partimos no verão, acompanhados por oito índios escolhidos a dedo nas 
diferentes aldeias xinguanas. Várias línguas – cinco, precisamente – 
estavam representadas no grupo: waurá, kamaiurá, trumai, kaiabi e 
português (VILLAS BÔAS, O.; VILLAS BÔAS, C., 2012, p. 600). 
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Os Vilas Bôas levavam, na ocasião do contato citado, falantes da família 

Aruák, Tupi-Guarani e uma língua isolada. “Línguas isoladas (ou isolados 

linguísticos), isto é, línguas que não revelam parentesco genético com nenhuma 
outra” (RODRIGUES, A., 1986, p. 93). Não se confundem com as línguas faladas 

pelos povos isolados, que são os que não mantêm contato com outros grupos 

humanos, seja não índios ou outros grupos indígenas, não se descartando, é claro, 

a possibilidade de um grupo isolado falar uma língua isolada. 

Outro ponto a ser destacado é a importância dada aos presentes no contato. 

Como se materializa no discurso dos Villas Bôas no trecho anterior, os presentes 

são dados, visto ser o contato um confronto pressuposto, ainda que não haja um 

conflito explícito: 
deixando de lado a ideia de usar a língua, resolvemos empregar os recursos 
disponíveis: um pouco de mímica bem estudada e alguns presentes 
vistosos, coloridos, visíveis à distância. Se tudo isso falhasse, 
empregaríamos o recurso supremo: pernas ágeis e em movimento 
acelerado pelo tempo que fosse necessário... 

Desde os contatos realizados quando da invasão europeia, os presentes 

vêm sendo utilizados para as aproximações entre índios e não índios. Sobre a 

tentativa de contato com os Ikpeng, os Villas Bôas (2012, p. 601-602) relatam: 
o sol estava a pino. Era a hora da quietude geral. Em qualquer ocasião, na 
solidão da selva, tem-se a impressão de que nessa hora do dia a natureza 
descansa. Aquietam-se as folhas nas árvores; cessa o sopro do vento. Mais 
devagar parecem correr as águas do rio e até os encachoeirados revoltos 
não estrondam com o mesmo vigor; as aves não voam, os animais 
terrestres não caminham. A natureza toda dorme por um instante. E o índio 
repousa. 
Naquele momento, não levados pela emoção, mas por uma certa 
experiência, percebemos que seria muito difícil entrar em contato com os 
índios. Entretanto, como estávamos a alguns passos dos falados e temidos 
txicão, resolvemos caminhar ao encontro do impossível. Então, 
acompanhados por dois índios kaiabi, chamados Acuchim e Coá, entramos 
no acampamento. 
Numa rede, meio sentado, um velho modorrava. Aquela gente que ele viu 
quando abriu os olhos não lhe causou espanto. Estava distraído, ausente, 
mas a distração não durou mais que dois ou três segundos. Encarou-nos. 
Demos um passo à frente e estendemos ao velho um belo facão de cabo 
vermelho. Ficando de pé, retesando o corpo, o velho começou a gritar. 
Como que sacudidos por um estrondo, puseram-se todos de pé e então o 
acampamento mergulhou em tremenda confusão. Mulheres berravam e 
corriam arrastando os filhos para o mato; araras e papagaios voavam 
espavoridos em todas as direções; homens bradando palavras 
incompreensíveis agarravam suas armas, e o ruído de flechas se 
entrechocando chegou aos nossos ouvidos. 
Embora sentindo que era inútil, resolvemos insistir mais um pouco nas 
nossas demonstrações de amizade. Tudo em vão. Quando as flechas 
começaram a zunir, procuramos refúgio atrás de uma árvore grossa que se 
erguia à margem do acampamento. Aí, raciocinando com rapidez, 
concluímos que uma simples fuga já não era possível. Isto porque havia a 
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área limpa do acampamento e seria necessário atravessá-la para atingir o 
caminho de volta. E, nesse caso, nenhum de nós escaparia das flechas. 
Compreendendo que a situação era difícil, procuramos uma saída. Só 
existia uma: afugentar os txicão por meio de alguns disparos feitos para o 
alto. Não havendo outro remédio, disparamos e eles fugiram para o mato. 
Nessa altura, os companheiros que haviam ficado para trás correram ao 
nosso encontro e um deles, se não fosse contido, teria alvejado um grupo 
de índios que, vindo de outra direção, cruzava o terreiro do acampamento. 
Felizmente, o desastre foi evitado. 
Passada a agitação, depositamos os presentes em local bem à vista e 
tratamos de alcançar o rio o quanto antes. Percebemos então que os índios 
tentavam bloquear a nossa retirada, o que afinal não conseguiram, porque, 
enquanto avançavam através da mata cheia de obstáculos, tínhamos diante 
de nós a picada larga e desimpedida. 

O disparo com armas de fogo, com tiros efetuados para cima, somente era 

feito pelos Villas Bôas em situações extremas, como a relatada. Uma política 

semelhante foi adotada pela FUNAI no contato com os Sapanáwa e com os Korubo. 

A presença de armas de fogo nos contatos evidencia que, mesmo não havendo 
intenções de um conflito, o contato já um confronto desde sua pressuposição, o que 

é pressuposto por ambas as partes: também os indígenas se armam com flechas, 

mesmo quando o contato é realizado por inciativa destes, como se pode observar 

nas imagens do vídeo da FUNAI do contato com os Sapanáwa, paráfrase visual do 

discurso do último trecho citado dos Villas Bôas. Em relação aos Ikpeng e seu 

contato com os Villas Bôas, de acordo com Guimarães (2012, p. 58): 
para quem tinha dúvida se os estrangeiros que chegavam eram gente – 
como relata Yacuma Ikpeng, que, na época do contato, ainda criança, 
assustado, tomara Cláudio Villas-Bôas por um tamanduá –, a troca de 
presentes e a construção de uma linguagem gestual mínima, se não 
dissolvem, pelo menos atenuam os muitos mal-entendidos que povoam a 
cena (“Faremos a guerra ou faremos a paz?”, se perguntavam os Ikpeng). 

O primeiro contato com os Ikpeng só veio acontecer após índios Aweti e 

Yawalapiti perceberem que aqueles índios andavam rondando sua aldeia, tal como o 
que desencadeou o recente contato entre FUNAI e os índios Sapanáwa, como será 

detalhado mais à frente na tese. 

Os Villas Bôas (2012) dão contam dos raptos realizados pelos índios, seja 

em relação a outros grupos indígenas ou aos não índios. Depois do contato com os 

conhecidos Txucarramãe, muitos não índios que haviam sido raptados foram 
encontrados entre eles: 

Maria, uma mulata na faixa dos 40 a 50 anos; Bemotire, 40 a 45 anos, 
sardento, ruivo, de botoque; Tik, 20 a 25 anos, bem clara, troncuda; Iusé 
(José), que não era nem um nem outro, era João, 20 a 25 anos, branco, 
espigado (quando foi raptado menino, chamava por José, seu companheiro 
que foi morto na ocasião, e os índios entenderam que esse era o seu 
nome); e Oi, um mulatinho esperto de uns doze anos que sumiu quando os 
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índios sentiram que, tal como o João, o queríamos de volta (VILLAS BÔAS, 
O.; VILLAS BÔAS, C., 2012, p. 581). 

Durante o governo de Jânio Quadros, há a criação do Parque Nacional do 

Xingu, em 1961, primeira área homologada para os povos indígenas, depois de 
esforços de Darcy Ribeiro, de Rondon, de Heloísa Alberto Torres – ex-diretora do 

Museu Nacional –, dos Villas Bôas, entre outros. Na época, as terras do estado de 

Mato Grosso, território pelo qual a Expedição Roncador-Xingu avançou, estavam 

sendo alienadas. Na ocasião, o prefeito de Campo Grande, “escandalizado com o 

leilão das terras, voou para a capital do Estado (era só um Mato Grosso) e se dirigiu 

ao Departamento de Terras. Foi morto no corredor, com tiros certeiros de um dos 

diretores” (VILLAS BÔAS, O.; VILLAS BÔAS, 2012, p. 628). 
 
 
4.5 A FUNAI E OS SERTANISTAS 
 
 

De acordo com Araújo et al (2006), a criação da FUNAI, em 1967, se dá 

numa tentativa do governo de contornar as graves denúncias que pesavam sobre o 

Serviço de Proteção ao Índio. No fim da década de 1960, há denúncias de 

“irregularidades administrativas, corrupção, gestão fraudulenta do patrimônio 

indígena, em especial dos recursos naturais das terras indígenas” (ARAÚJO et al, 
2006, p. 31). O que ocorreu na prática foi uma simples troca de nomes, de Serviço 

de Proteção ao Índio à Fundação Nacional do Índio. Houve a manutenção da 

estrutura pessoal, com o acréscimo de alguns funcionários provenientes de outros 

órgãos de Brasília. 

Conforme Neves (2002), somente a partir de 1976, com a instalação da 

primeira Ajudância da FUNAI do Acre e sul do Amazonas, é que a situação dos 

povos indígenas, após o período dos seringais, começa a mudar na região. 

Importante foi a atuação de entidades indigenistas não governamentais e das 

próprias lideranças indígenas que procuraram se organizar. Cooperativas foram 

criadas nas aldeias para auxiliar na libertação dos indígenas do domínio de seus 

patrões. Graves conflitos sociais ocorreram que impulsionaram o surgimento da 
Aliança dos Povos da Floresta, formada por índios, seringueiros e ribeirinhos. 

Arisi (2007) traz que o contato dos Matis da família Páno – intérpretes dos 
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Korubo – com a FUNAI ocorreu em 1976, perto da boca do igarapé Jacurapá. O 

contato com o grupo foi motivado pelo interesse do governo em construir a Rodovia 

Perimetral Norte, que cortaria o Vale do Javari, onde vivem esses índios. O interesse 
do governo para o contato foi aumentado com o desejo da Petrobrás de prospectar a 

região. “No Itaquaí, a empresa iria realizar detonações em terras dos que agora 

chamamos Korubo, mas que eram denominados Marubo ou Marubão” (ARISI, 2007, 

p. 48). Matos (2008) afirma que o contato de um outro grupo Páno, os Matsés do 

Vale do Javari, se deu também nesse período. Arisi (2007) diz que, anteriormente ao 

contato de 1976 dos Matis com a FUNAI, devido aos muitos seringais e colocações 

que havia na região do rio Javari, foram muitos os encontros dos Matis com não 

índios que antecedem o contato realizado com o órgão indigenista. Acerca do 

primeiro contato desse grupo com a FUNAI, um índio Matis conta em Arisi (2007, p. 

99): 
Meu pai estava na beira, onde tínhamos maloca pequena na cabeça do 
Jacurapá. Ele disse que estava precisando faca, terçado, cachorro. Fomos 
dois dias caminhando. Seis horas da manhã, apareceram os brancos na 
beira. Nós dormindo. Meu pai falou: ‘Eu vou primeiro conversar com os 
brancos’. O funcionário estava tirando água, chamava Tauari. ‘Tauari, o que 
vocês estão cozinhando?’ Deixou a panela e correu. O branco correu, tem 
medo do índio. Escondidos eles. Naquele tempo, o Rubem era chefe de 
posto. Meu pai chamava, ele atravessou. Deu para meu pai terçado, faca, 
sabão, banana, milho. Deu dois cachorros machos. Nós voltamos e 
contamos tudinho. ‘O branco não quer matar nós não’. Meu pai contava 
tudinho pros meus parentes. Cachorro é igual a onça, eu estou tremendo, 
era deste tamanho assim. Estou tremendo com medo do cachorro. Três 
dias [para chegar na] nossa maloca. Cachorro ninguém sabe [ninguém 
conhece], todo mundo correu, eles viram e pensaram ‘é igual a onça’.13 

Em Arisi (2007), há relatos dos Matis sobre as muitas mortes de índios do 

grupo após o contato decorrentes das doenças. Eram tantas as mortes que nem 

conseguiam enterrar todos direito, diz um Matis. Segundo a autora, de 300 índios, os 

Matis passam a 83 em 1987. Segue um relato (ARISI, 2007, p. 100): 
Tiraram foto, não conheciam máquina. O pai do Pixi achava que os brancos 
estavam mostrando onde o sol nascia. A gente morava na cabeça do 
Jacurapá. Não na mesma maloca, estava espalhado. A gente voltou e 
contou como encontramos branco, ganhamos cachorro. Aldeia grande, a 
gente ia e contava assim, todo mundo pensava ‘vamos lá todo mundo 
também’. Depois morreu o irmão do Kanika que cobra picou. Morreu muita 
gente, o pai do Txema. A FUNAI me chamou, queriam alguém para 
aprender a língua. Eu andava assim, ficava longe da minha aldeia, ficava a 
três dias de caminhada. O irmão do Baritsika morreu, um monte de gente 
morreu. Ninguém enterrava, só eu. Mãe do Tumi Preto, mãe do Kuini 

                                                        
13 No que diz respeito ao cachorro, T. Souza (1994, p. 306) traz a seguinte narrativa dos Bakairi da 
família Karib: “sentiram medo do cachorro. Olha! Ficaram com medo. Pensaram que era uma onça. 
Por isso subiram no pé de urucum, no algodão. O galho do urucum desceu. Ai! Gritaram. E aí 
subiram no jirau. Dizem que foi assim que eles fizeram”. 
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Marubo, mãe do Txema, mãe do Binan Mantê. Depois, meu pai morreu. A 
irmã do Binan Mantê. Crianças. 

Segundo Amorim (2016), nas décadas de 1970 e 1980, projetos de 

expansão econômica e de infraestrutura levaram ao contato da FUNAI com povos 
isolados. Grandes epidemias assolaram essas populações. Diante da preocupação 

dos sertanistas com as consequências da política de contato promovida até então, 

de acordo com Vaz (2011), foi realizado pela FUNAI o I Encontro de Sertanistas, 

coordenado por Sydney Possuelo. Era um Encontro dos indigenistas que cuidam 

especificamente do contato com povos isolados. Reuniu, conforme Vaz (2011), 

quinze sertanistas e outros quatro convidados. Ocorreu de 22 a 27 de junho de 1987 

(FREIRE, 2005). Um outro encontro promovido por ONGs e com a participação de 

funcionários da FUNAI havia acontecido em 1986, em Cuiabá, a fim de discutir a 

situação dos povos isolados, segundo Vaz (2011). O encontro foi organizado pelo 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e pela Operação Anchieta (OPAN), 

atualmente chamada Operação Amazônia Nativa. Participaram do evento ONGs 
como União das Nações Indígenas (UNI), Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-

SP), Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) e Centro de 

Trabalho Indigenista (CTI). 

A partir do Encontro de 1987, a FUNAI altera sua política em relação aos 

índios isolados, passando a adotar um paradigma que prioriza o não 

estabelecimento do contato, em detrimento da política adotada anteriormente. O 
contato deixa de ser uma medida de proteção (VAZ, 2011). Arisi (2007) traz que, 

então, é criada a Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados 

(CGIIRC) da FUNAI também em 1987, inicialmente chamada de Coordenação de 

Índios Arredios. Sydney Possuelo foi chefe do Departamento, tendo sido um dos 

principais sertanistas da FUNAI14. Arisi e Milanez (2017) afirmam que Possuelo 

ingressara no órgão indigenista em meados da década de 1970. 

Arisi (2007) diz que o contato da FUNAI com os Korubo ocorre em 15 de 

outubro de 1996. Como já mencionado, o contato foi realizado, como aponta Arisi 

(2007), por os Korubo estarem em situação de risco, aparecendo constantemente no 

Ladário, um vilarejo vizinho. A FUNAI temia mais represálias por parte dos não 

índios. 
 “Panelas e ferramentas, machados e facões foram e ainda são utilizados 

                                                        
14 Sobre Possuelo, ver Wallace (2011). 
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para promover o que o órgão indigenista do governo brasileiro considera uma ‘frente 

de atração’” (ARISI; MILANEZ, 2017, p. 51), o que segue sendo feito desde as 

invasões europeias. Confome Erikson (2000), os presentes espalhados na floresta 
pela equipe do órgão indigenista eram, para os Korubo, uma oferenda de paz. Para 

o contato com os Arara da família Karib, Alvarenga (2017, p. 245) coloca que “os 

presentes são responsáveis por reafirmar a imagem do branco como alguém 

generoso, algo necessário para que eles de fato sejam reconhecidos, apesar das 
diferenças, como ïpari”. 

Após o contato com os Korubo, a Terra Indígena Vale do Javari é 

demarcada em 2000, como expõem Arisi e Milanez (2017). A homologação 

acontece em 2001. O envolvimento de jornalistas promovido por Sydney Possuelo 

funcionou como uma pressão para a demarcação dessa terra indígena. 

Com o estabelecimento da FUNAI na região, como apontam Yamada e 

Amorim (2016), há a expulsão dos invasores brancos. Erikson (2000) observa que a 
fiscalização da FUNAI na região gerou o descontentamento da população não índia, 

que tinha seu acesso à área indígena impedido. Tentando driblar a fiscalização, os 

não índios chegam a abrir trilhas na mata, mas os Korubo e alguns Matis impedem 

as investidas espalhando armadilhas nessas trilhas em busca da defesa de suas 

terras. Dois invasores acabaram feridos. A tensão só aumentava na região. Em 

fevereiro de 2000, com fuzis e coquetéis molotov, 300 não índios de Benjamin 
Constant tentam pressionar os funcionários da FUNAI e causar transtornos. Foi 

necessária uma intervenção da Polícia Federal. Como relata funcionário da FUNAI 

em entrevista (REVISTA DAS ÁGUAS, 2016, p. 178): “nós somos perseguidos pelo 

governador, pelo prefeito, pelos políticos; todos falam mal de nós, pedem a nossa 

cabeça, ameaçam-nos de morte – como ameaçaram a nossa equipe lá, a mim 

pessoalmente, e tudo o mais”. 

Para o trabalho com os Korubo, a FUNAI cria a Frente de Contato Vale do 

Javari, atualmente Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari, conforme S. 

Oliveira (2016). A troca de nomes feita em 2000 mostra coerência com a nova 
política da FUNAI de 1987, a do não contato. Assim, a palavra contato é retirada do 

nome da Frente e, em seu lugar, aparece o nome proteção. À Frente de Proteção 

Etnoambiental Vale do Javari, os Korubo chamam de “Frente ou Base, sem lhes 

importar muito se é de contato ou de proteção, embora já lhes foi explicada várias 
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vezes a mudança de enfoque” (OLIVEIRA, S., 2016, p. 68, tradução15). 

Logicamente, para um povo recém-contatado, com um turbilhão de informações de 

um mundo antes não contatado por eles – pensando-se na reversibilidade do 
contato –, o nome da Frente da FUNAI é o que menos importa. 

Como a logística da região é fluvial, para um melhor controle, a Frente de 

Proteção Etnoambiental Vale do Javari se estabelece na confluência dos principais 

rios usados para o acesso à área, o que é uma estratégia padrão da FUNAI para a 

proteção de áreas onde vivem povos isolados. O estabelecimento da Frente no rio 

Envira que atualmente presta apoio aos Sapanáwa seguiu essa mesma lógica 

(ARISI; MILANEZ, 2017). De acordo com Amorim (2016), esta Base conta com 

funcionários da SESAI para o acompanhamento dos serviços de saúde dos 

Sapanáwa. 

Nos primeiros dias de contato, os membros do grupo Sapanáwa contatados 

contraíram um resfriado, como foi noticiado16, havendo a preocupação de que 
voltassem à aldeia doentes, quando o refriado poderia ser transmitido a todo o 

restante da população. Segundo o intérprete em entreviata (AQUINO, 2015a), 22 

Sapanáwa foram vacinados. No Vale do Javari, os Korubo contam, como explica 

Arisi (2007), com a presença de enfermeiro na Base. Em relação a seu trabalho de 

campo, a pesquisadora diz: 
naquele mês, estava de serviço a enfermeira Maria da Graça Nobre, 
apelidada de Magna, que explicou assim sua rotina: medir a febre, 
acompanhar a situação de saúde de cada um do grupo, especialmente das 
grávidas e bebês, retirar sangue dos pacientes com suspeita de malária 
para fazer lâminas a fim de confirmar ou não a presença do plasmódio e 
administrar medicação. Em casos graves, pedir remoção para a Casa do 
Índio (CASAI) em Atalaia ou hospitais em Atalaia ou Tabatinga (ARISI, 
2007, p. 67-68). 

Mais recentemente, a FUNAI passou a consultar linguistas e antropólogos 

para a capacitação de funcionários para o trabalho com os grupos recém-

contatados, além de um trabalho direto desses pesquisadores com os grupos (ver 

OLIVEIRA, S., 2016). Junto à FUNAI, Livia de Camargo Silva Tavares de Souza 
trabalha na elaboração de um dicionário da língua Sapanáwa para uso pelos 

funcionários. Junto aos Korubo, trabalhou o linguista Sanderson Castro Soares de 

Oliveira. 

                                                        
15 “[...] Frente o Base, sin importarles mucho si es de contacto o de protección, aunque ya se les haya 
explicado varias veces el cambio de enfoque” (OLIVEIRA, S., 2016, p. 68). 
16 Bedinelli (2014) e Fundação Nacional do Índio (2014a). 
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Segundo Amorim (2016), a atual atuação da FUNAI em campo advém do 

trabalho expedicionário do Serviço de Proteção ao Índio, da Fundação Brasil Central 

e da própria FUNAI em períodos anteriores, com a distinção de que este órgão 
indigenista não mais prioriza o estabelecimento do contato a fim de atender a 

projetos econômicos e de integração de áreas. Com a atuação das Frentes de 

Proteção Etnoambiental, objetiva-se a proteção dos isolados a partir do não contato, 

com a comprovação da existência deles no local e fiscalização. 

Conforme Amorim (2016), o atual orçamento da FUNAI coloca em risco a 

continuidade dos serviços prestados pelas Frentes. Desde 2013, as Frentes vêm 

enfrentando um sucateamento, tanto em suas condições estruturais, quanto em 

relação à política pública. Tendo isso em vista, os grupos indígenas isolados e 

recém-contatados são colocados sob ameaça, dada à sua vulnerabilidade. Como 

decorrência do sucateamento, uma sequência de conflitos e contatos com isolados 

ocorreram durante o ano de 2014 e 2015. Dentre esses contatos, está o com o 
grupo Sapanáwa aqui estudado. De acordo com Amorim (2016), a Base da FUNAI 

criada em 1988 na região do rio Envira, estava fechada desde 2011, o que ocorreu 

devido a uma invasão de narcotraficantes, mas também pelos problemas 

orçamentários, falta de recurso humano e de apoio de outros órgãos. Sem dúvida, a 

falta de fiscalização na região, ocasionada pelo fechamento da Base, está ligada ao 

ataque que os Sapanáwa sofreram de madeireiros e traficantes. Enquanto a Base 
permaneceu aberta, esses índios se mantinham sempre em seu entorno, embora o 

contato com a FUNAI não tivesse ainda se efetivado, constituindo-se em uma 

relação à distância. Com o contato de 2014, a Base foi reaberta como uma questão 

emergencial de respaldo aos Sapanáwa, que haviam sido então contatados. É 

importante frisar que essa reabertura se fez possível, inclusive, em parte, pelo apoio 

financeiro dos próprios funcionários do órgão indigenista. Atualmente, a Base segue 

aberta, contando com funcionários da SESAI e da FUNAI. 

Amorim (2016) assinala que também no Javari, as consequências do 

sucateamento da FUNAI foram sentidas, provocando o contato de 2014 e 2015 com 

índios Korubo que permaneciam em isolamento. Face à evasão de funcionários, 

posterior ao concurso público de 2010, e ao fim de um contrato com terceirizados 

decorrente da realização do concurso, houve a desativação da Base do Jandiatuba, 
região onde se encontra a maior parte dos grupos isolados da Terra Indígena Vale 
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do Javari. Nesse período, foram muitas as invasões a essa terra, na calha do rio 

Itaquaí e Ituí, principalmente para a pesca ilegal de pirarucu. 

Outras Bases foram fechadas no Brasil em decorrência dessa situação de 
precarização passada pela FUNAI. As que permanecem abertas vêm trabalhando 

com recursos muito abaixo do que seria o necessário. Pelo Decreto n. 8859, de 26 

de setembro de 2016, houve o bloqueio do orçamento da FUNAI em sua totalidade. 

Depois de muita pressão, o governo liberou à Coordenação Geral de Índios Isolados 

e Recém-Contatados, no final de novembro daquele ano, uma parcela financeira 

(AMORIM, 2016). 

A FUNAI enfrenta também, em contraposição à sua política de manutenção 

de isolamento, a ação de determinadas ONGs. Há alguns anos, três missionários da 

Jovens com uma Missão (JOCUM), uma organização estadunidense, foram 

surpreendidos quando tentavam o contato com um povo isolado que vive próximo 

aos Suruwahá da família Arawá, localizados no estado do Amazonas (MILANEZ, 
2008). Segundo levantamento do Governo Federal, há mais de 100 mil ONGs 

atuando na Amazônia brasileira. Dessas, mais de 20 mil no estado do Amazonas17. 

Os Capítulos 6 e 7 trabalharão a memória do contato exposta no presente 

capítulo no funcionamento do discurso verbal e não verbal dos contatos analisados 

nesta tese realizados entre isolados Páno e FUNAI. O capítulo que segue, o quinto 

desta tese, trata do silêncio dos isolados e do imaginário a partir da memória. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17 Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (2008). 
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5 ENTRE O SILÊNCIO E O CONFRONTO 
 
 
 

O que nos diz o silêncio dos isolados em todo o período que antecede o 

primeiro contato? E como esse silêncio é silenciado pelos não índios? As respostas 

a ambas as perguntas serão dadas a partir de uma perspectiva da Análise de 

Discurso e delineam a forma como o contato se dá. É sobre isso que trataremos no 

presente capítulo, a fim de preparar caminho para os capítulos seguintes, que 

tratarão mais especificamente do momento do contato. 
 

 
5.1 O SILÊNCIO DOS ISOLADOS 
 
 

De acordo com Orlandi (2011), o silêncio também produz sentidos. Orlandi 
(1990) coloca que o silêncio não pode ser traduzido por palavras, uma vez que ele 
não fala, mas também há sentido no silêncio. É em si mesmo que o silêncio 

significa, ele “rege os processos de significação” (ORLANDI, 2011, p. 61). O sentido 

do silêncio se constitui na historicidade, como aponta Orlandi (1990). O “não dizer” 

significa no contexto em que é produzido. O silêncio produz resistência. “Há história 

no silêncio porque há sentido no silêncio” (ORLANDI, 1990, p. 50). 

Orlandi (2011) afirma que o sujeito se significa pelo já-dito e o silêncio 

participa da constituição do sujeito. A autora aponta que 
o sujeito não adere às formações discursivas automaticamente e elas, por 
sua vez, não se apresentam como espaços maciços de sentido. Há espaços 
de silêncio que são o índice da história particular do sujeito em sua relação 
com a linguagem, ou melhor, de sua história em face da articulação entre as 
diferentes formações discursivas e de seus deslocamentos (ORLANDI, 
2011, p. 87). 

Conforme a autora, o sentido do silêncio pode ser apreendido por métodos 

discursivos. O silêncio do oprimido se insere no Discurso da Resistência, enquanto 

uma forma de se opor ao poder. O silêncio dos isolados é resistência. Segundo Arisi 
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(2007), em uma reunião do Conselho Indígena do Vale do Javari (CIVAJA), o 

coordenador eleito, pertencente à etnia Marubo da família Páno, em seu discurso, 

assinala que os índios da Terra Indígena Vale do Javari deviam parte dessa terra 
aos índios Korubo, que com resistência e luta, defenderem suas terras dos 

invasores. Feitosa (2011) salienta ser o isolamento voluntário um modo de 

resistência, em que os povos em isolamento controem estratégias frente às ações 

expansionistas, com os aprisionamentos e massacres que estas incluem. 

O silêncio dos isolados Páno advém da mémoria dos horrores da história 

dos primeiros contatos com os não índios na região. Huertas (2010) assinala que a 

decisão pelo isolamento é consequência da experiência de contato com o entorno. A 

decisão pelo isolamento, entretanto, não corresponde a uma desvinculação com o 

seu redor, segundo a autora. Esses povos continuam a estabelecer uma observação 

do entorno. Conforme Arisi (2007, p. 16), 
durante o período de isolamento, povos ou frações de povos se mantêm 
afastados do contato com o mundo dos brancos e dos índios já contatados 
e ficam no mato, às vezes, observando no rio o movimento dos outros com 
suas canoas movidas a motor ou no céu com seus helicópteros e avionetas. 

A existência dos isolados fica para nós evidenciada nos vestígios que 

deixam na mata, pelas malocas avistadas em sobrevoos, evidencia-se através dos 
satélites e pelas populações do entorno, que testemunham sinais da existência 

desses povos. Somente por meio desses vestígios, sabemos que esses povos 

existem e que há, portanto, silêncio da parte deles. 

Na região do ponto mais a oeste do Brasil – a nascente do rio Moa, na 

fronteira com o Peru –, segundo Montagner (2002), índios do grupo Náwa da família 

Páno dão conta de vestígios de isolados, vestígios que encontram quando saem 

para a floresta para a atividade de caça ou percebem em utensílios nos tapiris fora 

do lugar ou mesmo que desaparecem. Cipós esticados pelas árvores na mata, 

capoeiras, pupunhas coletadas, o milho que some do roçado, assobios, sons 

imitando macaco-preto e prego, mutum. Dentre os vestígios que Montagner (2002) 

elenca, um sinal deixa evidente que esses isolados anseiam continuar em silêncio – 
um silêncio que diz: são as pegadas deixadas no solo com o pé virado a fim de não 

deixarem registrado a direção que tomam na mata. O intérprete dos Sapanáwa 

afirma em entrevista (AQUINO, 2015a) que um dos isolados mostrou-lhe uma farda 

pertencente aos servidores da FUNAI que esses índios haviam pego na Base 

localizada na região do rio d’Ouro, antes do contato. 



103 
 

Domingues (2011) pontua que o desaparecimento de muda de banana na 

Frente da FUNAI situada no rio Envira é um indício de que os isolados estão em 

fuga dos seus territórios originais, quando não conseguem sequer levar consigo o 
que é necessário para sua subsistência e colocação de seus roçados. A partir do 

ano de 2000, conforme Nascimento (2011), a região de fronteira do Peru com o 

Brasil passa por uma nova época de exploração econômica. O autor assinala que, a 

partir de 2000, essa região é tomada como centro de políticas de exploração de 

petróleo, madeira e potencial hidrelétrico, além de outras obras de infraestrutura. 

Nesse contexto, o presidente peruano Alan García chega a negar que existam índios 

isolados na região e diz que a existência desses seria uma desculpa de ONGs para 

a não concessão da exploração de hidrocarbonetos na área (ver NASCIMENTO, 

2011). 

Huertas (2010) e Nascimento (2011) expõem que teve início, em 2006, a 

construção de uma via para possibilitar o transporte entre a capital acreana do lado 
brasileiro e as cidades peruanas de Puerto Maldonado e Cuzco, sendo que em 

2009, surge a intenção de construção de uma outra entre Cruzeiro do Sul, no Acre, e 

Pucallpa, no Peru. 

Nascimento (2011) aponta que, a partir de 2000, em quatro anos, 7,5 

milhões de hectares foram concedidos pelo governo peruano para exploração de 

madeira, sendo que metade dessas concessões ocorreu para a região de fronteira 
com o Brasil. Em relação à exploração de petróleo, as concessões chegavam a 72% 

do território da Amazônia peruana, em 2008. Huertas (2010) e Nascimento (2011) 

assinalam que foram feitas tanto concessões de madeira, quanto de petróleo para 

áreas que coincidiam com regiões habitadas por índios isolados, áreas que já tinham 

sido reconhecidas ou não pelo Peru. A primeira autora diz que essas sobreposições 

ocasionaram encontros violentos entre madeireiros e população isolada, deixando 

feridos. 

Nascimento (2011) coloca que tais projetos passaram a provocar a 

movimentação de grupos isolados em direção ao Brasil. Foi nessa época que os 

Sapanáwa foram avistados em sobrevoo pela primeira vez pelo sertanista José 

Carlos Meirelles, o que segundo Aquino (2015b), ocorreu pela primeira vez em 2008, 

como já mencionado. 
Além de advir da memória, o silêncio dos povos isolados advém também da 

imagem que têm dos não índios, construída, por sua vez, também com base nessa 
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memória, como veremos na próxima seção. De acordo com Orlandi (2015a), o 

imaginário atua no funcionamento da linguagem e resulta da maneira como as 

relações sociais se estabelecem na história por relações de poder. As imagens dos 
sujeitos são fruto do mecanismo imaginário, tendo como base condições sócio-

históricas. Disso advém a imagem da posição do sujeito que atua no discurso. 

Orlandi (1994) observa que, no discurso, não funcionam os traços sociológicos 

empíricos, mas essas imagens. 
 
 
5.2 IMAGINÁRIO E O SILÊNCIO SILENCIADO 
 

 

O. Villas Bôas e C. Villas Bôas (2012, p. 375-376) relatam o seguinte sobre 

um filme que seria feito junto aos índios que contataram, quando da Expedição 
Roncador-Xingu: 

era intenção do sr. Genil de Vasconcellos levar a efeito um filme de enredo 
envolvendo índios. Script pronto, Fundação de certa forma de acordo, tanto 
assim que cedeu ao cineasta praça nos aviões para a sua carga; o SPI nem 
consultado foi; a nós, delegados do Conselho Nacional de Proteção aos 
Índios (CNPI), nem uma palavra foi dita. Por outro lado, os artistas, já de 
malas prontas lá no Rio, aguardavam o momento propício para embarcar. A 
mocinha, Luz del Fuego, já treinava frente ao espelho um olhar lânguido de 
virgem raptada, e o mocinho, um ar de herói, quando manifestamos a nossa 
discordância com a filmagem. Alguém importante havia por trás, pois não foi 
dada a menor importância a nossa posição. Em linhas gerais, o enredo não 
fugia de uma história piegas muito a gosto dos aficionados de Tarzan. Um 
avião cairia nas selvas. Todos morreriam, menos a mocinha, que, 
espantada, é presa pelos índios. Uma expedição com o mocinho à frente 
avança mata adentro para salvar a “candura”. Os índios querem ficar com a 
coisa linda, reagem. Os expedicionários atiram, os índios flecham. E claro 
que os primeiros saem ganhando, e o mocinho triunfante resgata a 
“preciosidade”. Este, por alto, era o roteiro da história. Diziam ingênua, 
romântica, melíflua e dramática. 
Tudo estava engatilhado. O mocinho de mala em punho aguardava o avião 
do Correio para vir conhecer a mata em roda do campo de pouso, onde 
todo o drama se desenvolveria. Tanto nossa posição não foi levada em 
conta que os volumes continuavam chegando. Diante disso, fizemos um 
relato ao marechal Rondon e expusemos o nosso ponto de vista contrário 
ao filme. Não aconteceu outra coisa. O marechal manifestou a sua 
desaprovação junto à Fundação Brasil Central. O projeto ruiu. Daí a 
solicitação de Xavantina pedindo de volta os inúmeros (quase quarenta) 
volumes aqui depositados, pertencentes ao sr. Genil Vasconcellos. 

Nem de longe, esse filme foge ao imaginário construído pelos não índios 

acerca dos povos indígenas e já bem conhecido pela academia. Para além de um 

imaginário sobre índios, o construído sobre os isolados e sobre os recém-contatados 
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é ainda de uma perversidade maior. Como bem descrevem os Villas Bôas (2012) 

acerca do roteiro do filme, o avião cai nas selvas, o que já evidencia muito desse 

imaginário. O uso de “floresta” ou “mata” no lugar de “selva” apagaria muito do que 
constitui esse imaginário. 

No mais interior da selva Amazônica, estariam os “últimos índios pelados do 

Brasil”. Arisi (2007) ressalta que as fotos dos Korubo passaram a ser a 

representação internacional dos povos isolados. A autora afirma que o pedestal 

simbólico dos Korubo para os não índios é o de 
‘últimos índios pelados do Brasil’, símbolo da vida selvagem [...], cuja 
imagem tem alto valor no mercado simbólico amazônico e rende incontáveis 
fotos em capas de revista, folhetos oficiais como o das Olimpíadas 
Indígenas de 2006, sites e livros impressos mundo afora e também Brasil 
adentro (ARISI, 2007, p. 17). 

O imaginário acerca dos índios isolados se difunde de tal modo que atinge, 
até mesmo, o discurso dos que lutam pelos seus direitos. Nem mesmo os 

funcionários da FUNAI conseguem fugir por completo dele. No primeiro contato com 

os Sapanáwa, “os indígenas Ashaninka da aldeia Simpatia, no rio Envira, aparecem 

oferecendo um cacho de bananas para o encontro com três jovens que atravessam 

o rio, enquanto a equipe da Funai, de cuecas, grita palavras em espanhol ao fundo” 

(ARISI; MILANEZ, 2017, p. 51). 
No imaginário da sociedade nacional, os isolados seriam povos parados no 

tempo. Acerca disso, Huertas (2010) ressalta que o tempo não para, é o mesmo 

para a sociedade não índia e para essas. Além do que, é impossível isolar-se dos 

processos sociais, em especial os regionais. A pureza cultural atribuída a esses 

povos também é um mito. 
A autora analisa as denominações brabos e selvagens empregadas para 

designar os isolados como tendo caráter depreciativo e de censura à forma de vida 

desses grupos, como uma maneira de reafirmar o contato e a noção de civilização, 

numa posição etnocêntrica para os que assim os denominam. Como ressalta Rocha 
(2006) a respeito dos termos brabos e mansos para designar grupos indígenas, 

comumente são esses os termos usados, no Brasil, para o “humor” de um animal. 

Calávia Sáez (2002) também lembra o imaginário de solidão no meio da floresta 
conferido à vida desses índios. 

Huertas (2004) assinala que empresas de turismo passaram a investir mais 

em excursões nas regiões onde há presença de isolados ou grupos de recente 
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contato, com o slogan de que os turistas estariam próximos a povos exóticos e 

selvagens em pleno século XXI. “A realidade dos isolados não corresponde a do 

imaginário muito difundido pela imprensa de povos que vivem na idade da pedra ou 
em situação prístina” (ARISI, 2007, p. 35). O silêncio dos isolados, que é de 

resistência, é silenciado pela imagem que os não índios lhes conferem. 

Em sua reversibilidade, os isolados também constroem uma imagem acerca 

dos não índios anteriormente ao contato. Tal imaginário dos Páno acerca do branco 

se constitui fortemente pela memória dos primeiros contatos na região em que 

habitam. A remissão se dá especialmente às correrias, além dos ataques que 

sofrem mais atualmente dos não índios, seja de regionais, madeireiros ou 

traficantes, como será melhor trabalhado no próximo capítulo. Arisi (2007) diz ter 

encontrado entre os Korubo, em 2003, um menino de, mais ou menos, 11 anos que 

tinha pedaços de chumbo sob a pele, na pálpebra, além de outros locais do corpo. 

Huertas (2010) afirma que, para os povos em isolamento, os não índios são 
vistos como seus agressores. Com o isolamento, esses povos se consideram a 

salvo também das doenças das quais têm uma experiência trágica. Os grupos 

isolados se caracterizariam, então, por interações históricas com os lugares que os 

cercam. Aquino (2013) ressalta que, quando diferentes etnias indígenas foram 

submetidas aos seringais acreanos, outras se refugiaram em lugares de difícil 

acesso, em pontos em que não havia seringa, tampouco caucho, em busca de 
estabelecer resistência ao contato, decidindo pelo isolamento voluntário, 

especialmente em regiões fronteiriças. “Decisão que decorre, em grande parte, da 

memória ainda viva das ‘correrias’ e massacres, bem como de epidemias infecciosas 

para as quais não dispunham de imunidades, que vitimaram muitos de seus 

antepassados” (AQUINO, 2013, p. 31). 

Diante dessa memória em relação aos não índios, estão os ataques a 

funcionários da FUNAI realizados por isolados, como o noticiado18 sofrido pelo 

sertanista José Carlos Meirelles em 2004, na Base da FUNAI localizada nas 

proximidades da Aldeia Simpatia. O sertanista andava pela região quando foi 

atingido na cabeça por uma flecha com anticoagulante. Apesar da distância de cerca 

de 7 dias do local até a cidade mais próxima, o sertanista sobreviveu por uma 

remoção aérea. Após o contato com os Sapanáwa, descobre-se que a flechada teria 

                                                        
18 Ver Fellet (2018). 
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sido dada por um dos membros desse grupo. Por sua vez, o grupo indígena Korubo, 

mesmo após o contato de 1996 com a FUNAI, envenena o sertanista Sydney 

Possuelo, como relata um intérprete Matis em Arisi (2007, p. 85-86): 
a distância era de dois minutos, dos caceteiros no nosso acampamento. A 
gente achou que eles não vinham mais não. Chegou duas horas, achamos 
que eles não vem mais, fomos caçar. Eles começaram a gritar. Eles estão 
assando o milho e oferecendo para a gente, mas a gente não comeu. Nós 
índios já somos acostumados, sabemos essas coisas. Eles estavam 
fazendo com folha de mato para matar a gente. Patoá, assando milho, 
preparando para nos dar. Quase três horas, chegaram, a gente não estava 
esperando, chegaram com as panelas de barro, disseram ‘bem gostoso o 
patoá, bem docinho’. Os Marubo, os Mayoruna e os nawa. Eles queriam nos 
dar, a gente não comeu, os índios não comeram. Xixu e Mayá deram pro 
Sydnei: ‘Papai, trouxemos para tu tomares’. Sydnei tomou e às 6 da tarde 
teve diarréia e vomitou, depois ficou bom. Mais tarde, fomos na maloca. 
Conversamos, fizemos patoá, o Xixu fez para a gente, como a gente estava 
vendo ele fazer, desta vez tomamos. 

Tendo como base a memória, os Páno demonstram logo no início do contato 
um discurso cuja imagem atribuída aos não índios é negativa, como revela o 

seguinte trecho de um intérprete dos Korubo presente em Arisi (2007, p. 80) acerca 

de uma fala da índia chefe dos Korubo:  
a Mayá queria matar todos os brancos. Ela dizia assim: ´Binan, a gente vai 
matar todos eles´. Eu dizia: ´Mayá, eles são muitos, eu vi, já viajei para 
Manaus, Porto Seguro, Foz do Iguaçu, não tem branco só aqui no Ladário 
não, tem muito branco, não dá para matar todos eles´. 

Por parte dos funcionários da FUNAI, diante da memória de ataques dos 

índios a não índios, e por parte dos índios, pela memória das correrias e outros 

ataques mais recentes de não índios, instaura-se no contato um imaginário de medo 

para ambas as partes. Tal imaginário se evidencia no contato com os Sapanáwa 

com a câmera instável, que balança nas mãos do funcionário da FUNAI que realiza 

a filmagem. Em relação à análise que faz de documentários sobre o primeiro contato 

de outros grupos indígenas, Alvarenga (2017, p. 186) observa: “a dificuldade de 

enquadrar esse encontro faz com que a câmera se torne instável, lance mão do 
zoom de maneira recorrente e exercite formas diferentes de aproximação. Não há 

mais lugar garantido, em seguro distanciamento [...]”. O contato é sempre uma 

situação de medo entre as partes, que temem pela iminência de um ataque. 

No primeiro contato da FUNAI com os Korubo, o mencionado imaginário de 

medo é evidenciado no discurso de um funcionário da FUNAI em entrevista 

(REVISTA DAS ÁGUAS, 2016, p. 177):  
nós montamos um posto de vigilância aqui... o centro real dos Korubo é 
nesse rio aqui, chama-se Branco. Nunca fizemos contato com eles, não tem 
necessidade. Aqui tem esse grupo. Mais para cá, tem outro grupo chamado 
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Flecheiro. Aqui tem um igarapé, faz isso o igarapé... Aqui não é terra 
indígena, essa parte aqui. Aqui tem pequenos povoados de brancos. Aqui e 
aqui, houve ataques sobre esses índios, que nós não sabíamos que índios 
eram. Quem são eles, essas pessoas aqui? Descobrimos, então, uma 
maloca aqui. Dessa maloca para essa confluência aqui, onde tínhamos que 
fincar nossa base, dá exatamente 17km em linha reta. A última morte deles, 
seis meses antes de nós chegarmos, foi exatamente aqui, num lugar 
chamado Ladário. Eu falei para o pessoal: 
— Quando nós colocarmos o nosso ponto de vigilância aqui, esse pessoal 
vai vir nos atacar. Eles atacam todo mundo! Eles matam os caras aqui, por 
que é que não vão nos matar? Nós não temos estrelas na cabeça. Eles vão 
nos matar. 
Agora, onde é que eles estão? Aí, fiz três expedições nessa área e descobri 
aqui a aldeia deles. Disse: 
— Antes que eles venham aqui nos atacar, eu vou lá ver se consigo 
conversar com eles, levando intérprete; vamos ver se a gente apresenta 
para eles a nossa proposta. Nós vamos ficar lá morando, naquele ponto etc. 
etc. Vamos fazer uma aproximação com eles. Vamos ver se vai dar certo. 
Um dos índios que estava conosco, que é o Matis, conseguiu falar com 
eles. Nós ficamos exatamente três dias a 1.500m de distância da aldeia, 
eles nos visitando. Nós dissemos que estávamos morando aqui nesse 
barco. Tinha um barco aqui. Esse barco não era para descer, mas mais 
tarde... Eles começaram, passaram a nos visitar aqui, a visitar esse barco, 
vinham na beira do rio: 
— Oi, oi... 
A gente descia, falava com eles, com muito cuidado. Eles também, claro! 
Eles de nós e nós deles, com um medo terrível! 

No caso do contato com os Sapanáwa, em que esses índios buscam 

também um instrumental não indígena para uma guerra interétnica que passavam, 
uma outra imagem do não índio também se revela, ligada à imagem dos não índios 

que os atacaram, seja em correrias ou em ataques de traficantes ou madeireiros: o 

de detentor de um instrumental específico para guerra. 

Ainda que os Korubo estivessem com sua sobrevivência ameaçada quando 

do contato de 1996, tendo aí a FUNAI a motivação para a aproximação, esses 

índios, segundo S. Oliveira (2016, p. 63-64, tradução), frequentemente contam 

acerca do contato que “eles iam acabar com os não indígenas e não o contrário. 

Ademais, sempre ressaltam que sua sobrevivência não estava ameaçada”19. Essas 

afirmações mostram, portanto, o reverso do contato para o grupo. De acordo com S. 

Oliveira (2016, p. 64, tradução), os Korubo contam que “foram eles quem se 

aproximaram dos não indígenas por seu desejo de estar junto de nós”20. 

S. Oliveira (2016) observa que os Korubo emprestaram do português a 
palavra índio, uma vez que essa categoria não pertencia à sua cultura antes do 

                                                        
19 “[...] ellos iban a acabar con los no-indígenas y no lo contrario. Además, siempre subrayan que su 
supervivencia no estaba amenazada” (OLIVEIRA, S., 2016, p. 63-64). 
20 “[...] fueron ellos quienes se acercaron a los no-indígenas por su deseo de estar junto a nosotros” 
(OLIVEIRA, S., 2016, p. 64). 
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contato, já que índio é um termo genérico que dá origem a uma classificação não 

existente de antemão entre os grupos humanos que são assim designados. Dentro 
dessa categoria, os Korubo passaram a diferenciar também índio txuka e xëni. 

Aqueles são os de contato recente e estes os que há tempos foram contatados. 
Para os de contato recente, usam também a palavra paxá, que aparenta ser um 

empréstimo feito da língua dos Matis. No entanto, não há uma equivalência no que 

diz respeito a essas categorias dos Korubo e os termos que são usados em 

português, ainda que essas categorias colocadas por eles indiquem a percepção de 

que as políticas públicas destinadas aos índios de recém-contato são diferentes das 
dos índios xëni. Interessante é como, ao longo dos anos de contato, os Korubo 

foram compreendendo a classificação dada a eles pelos não indígenas, uma vez 
que as categorias índios txuka e xëni não preexistiam na cultura Korubo. 

Ademais, S. Oliveira (2016) ressalta que os Korubo, por interesse em bens 

industrializados ou em serviços que apenas os índios xëni têm acesso, 

frequentemente questionam a classificação do grupo como índios txuka. Por outro 
lado, assumem-se como txuka quando necessitam que a FUNAI os acompanhem na 

comercialização com os não índios dos produtos produzidos por esses índios para 

serem vendidos. 

A seção seguinte trata da posição do indígena intérprete no contato. Em 

conformidade com Orlandi (2015a), discursivamente, as posições do sujeito advêm 
das imagens e significam no discurso pelo contexto sócio-histórico e pela memória. 
 
 
5.3 A POSIÇÃO DO INDÍGENA INTÉRPRETE 
 

 

Historicamente, pode-se afirmar que o atual intérprete indígena remonta aos 

línguas. Essa era, segundo Orlandi (1990), uma das profissões do período colonial 

brasileiro, cujos profissionais atuavam como intérpretes. 

O Contra-Almirante Antonio Alves Ferreira da Silva, Chefe da Comissão de 

Limites do Brasil com o Peru, menciona a presença de intérpretes em seus 

trabalhos, em relatório de 1928 ao Ministro de Estado das Relações Exteriores. O 
relatório foi publicado pela Biblioteca da Floresta (2010, p. 22-23): 
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a leste do rio Envira, o empregado Antonio Mathias, antigo morador da 
região, acompanhado de um índio kaxinawá a serviço da Comissão, em 
exploração no Riozinho da Ordem, seria obrigado a retornar, por terem 
encontrado muitos vestígios recentes de índios e julgarem-se próximos de 
alguma maloca. Nova exploração seria iniciada por uma turma 
suficientemente forte, coordenada por Antonio Bastos, que ali encontraria 
“uma malóca de índios Jaminawas, de construção recente, com seteiras 
para rifles e paredes reforçadas, de três ripas superpostas, deixando tudo 
perceber uma franca disposição para resistência em caso de ataque. 
Seguindo a política de não hostilização, brindes, neste caso, machados, 
terçados, fósforos, espelhos, miçangas e anéis de fantasia. 
Com o avanço dos levantamentos, ainda a leste do rio Envira, novos tapiris 
de índios, recentemente abandonados seriam encontrados. Mais adiante, os 
trabalhos teriam de ser interrompidos, por ter sido encontrado um vasto 
roçado, em cujas cercanias havia grande numero de índios. Também sob a 
chefia do intérprete Antonio Bastos, uma nova turma seria organizada, com 
a participação de outros dois práticos, com o fim de se obter um 
entendimento com os índios e facilitar a continuação da tarefa, mas 
verificou-se com grande surpresa que esses índios, supostos “Jaminawas”, 
haviam abandonado os tapiris, deixando vários utensilios, víveres e grande 
quantidade de milho. Pelo numero de tapiris existentes no aldeamento, foi 
estimado em 300 o número de índios que ali habitam. 
As freqüentes lutas entre seringueiros e selvagens, motivadas pelas 
correrias ou batidas daqueles contra estes, bem explicam a natural 
vingança dos índios, que em seus ataques aos seringais se apoderam de 
rifles e munições, tornando-se com esses elementos mais perigosos na 
expansão inconsciente e brutal de hostilidade aos civilizados. 
A sub-comissão mixta, observando sempre as minhas instrucções no 
sentido de não hostilizar os selvícolas, prosseguiu com corajosa prudência 
nos serviços da demarcação, vencendo dificuldades de natureza vária. No 
dia 19 de julho vimos corroborada a presunção, por mim manifestada no 
último relatório, que os referidos índios nenhuma intenção tinham de nos 
atacarem, considerando-nos antes seus amigos, não só pelos presentes 
que lhes deixávamos desde o ano anterior, como também pelo respeito 
absoluto às suas roças. 
Às 16 horas daquele dia apareceu na picada do divisor uma india 
Jaminawa, que, aos gritos, aproximou-se do acampamento, no caracter de 
parlamentar, manifestando o desejo que nutria o “tuchaua” de visitar a turma 
do acampamento. Concedida a necessária permissão, e a um só grito 
dessa original parlamentar, surgiram de varias direções muitos índios, 
quatro dos quais pernoitaram no nosso acampamento. Estava, pois, firmada 
a amizade que nos convinha, como garantia da realização dos nossos 
trabalhos, sem entretanto dissipar as nossas desconfianças nem diminuir a 
vigilancia, pois continuava o acampamento cercado pelos silvícolas. 

Emmerich (1984) detalha como se dá o aparecimento de intérpretes 

indígenas entre os irmãos Villas Bôas, ainda durante a Expedição Roncador-Xingu. 

Ao chegarem ao rio Kuluene, na falta de falantes de português entre os índios 
Kalapalo da família Karib, os Villas Bôas se vêem diante de um problema, que é 

resolvido pelo chefe do grupo indígena. “Entre os demais grupos Karib próximos, 

havia, pelo menos dois falantes bilíngües, na aldeia Kuikuro, a quem o chefe 

Kalapalo recorre” (EMMERICH, 1984, p. 68). Nahu, um índio Kuikuro, passa a ser 

constantemente procurado pelo tempo em que a Expedição se estabelece na região 

desse rio. 
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A autora diz que Nahu aprendera português com fluência com os Bakairi, um 

grupo também Karib. Nahu era órfão por parte de pai e, junto de sua mãe, viveu 

entre os Bakairi durante vários anos. Aos oitos anos, vai com a Expedição de 
Petrullo para a aldeia Bakairi, no Posto Simões Lopes. O índio acompanha 

expedições do Serviço de Proteção ao Índio como intérprete até o ano de 1944, em 

uma de Nilo Vellozo. Após isso, volta a viver com os Kuikuro. 

Acerca da comunicação entre os Villas Bôas, os demais membros da 

Expedição Roncador-Xingu, o grupo Kalapalo e Kuikuro, de acordo com esse índio 

(EMMERICH, 1984, p. 68): “Kalapalo e Kuikuro não falaru nada, nada. [...] Conversô 

mais ou meno, né, conversô mais ou meno. É, foi assim. É, assim (gestos). Ninguém 

falava. Hoje não, hoje todo mundo já tá falando”. De acordo com Emmerich (1984), a 

fim de transpassar o obstáculo pela falta de uma língua comum, os Villas Bôas 

buscavam aprender expressões da língua falada pelos Kalapalo. 

Com o término da pista de pouso na região do Kuluene, os Villas Bôas 
seguem com a Expedição para o Jacaré, sem que Nahu os acompanhe, segundo a 

autora. Este deveria se ocupar, conforme manda a cultura, a prestar serviços ao seu 

sogro na aldeia Kuikuro. Os irmãos Villas chamam, então, para seguir com eles 

Kanatu, pertencente ao povo Yawalapiti e que vivia entre os Kuikuro após a 

fragmentação de seu grupo. Orlando Villas Bôas comenta o seguinte em relação a 

Kanatu (EMMERICH, 1984, p. 69-70): 
a impressão que nós tínhamos no início era de que o índio falava uma 
língua só e que Kanatu seria o nosso intérprete em todas as viagens que 
iríamos fazer, porque o Kanatu já nós conhecíamos dos Kalapalo. De 
repente passamos nos Kuikuro e encontramos Kanatu falando Kuikuro. Não 
sabíamos então que o Kalapalo e Kuikuro pertenciam a uma família 
lingüística só. Então levamos o Kanatu conosco, não só como uma, assim, 
bandeira de paz, como também pela facilidade enorme que nós teríamos 
pela frente. Quando chegamos nos Kamayurá, verificamos então, com certa 
decepção, que Kanatu não entendia o que eles estavam falando. Nós nos 
entendemos muito melhor falando a nossa língua e completando com 
mímica. 
[...] Na aldeia Kamayurá não havia nenhum índio falando português. Aí 
encontramos o Maricá. Maricá já havia ido ao (Posto) Simões Lopes, já 
conhecia os índios Bakairi, mas Maricá também não falava a não ser 
palavras esparsas. No contato com os Bakairi aprendera um ou outro termo 
em português, mas era totalmente incapaz de manter uma conversação. 

Emmerich (1984) traz que Kanatu aprende, então, um pouco de português 

com os membros da Expedição e acaba se casando com uma Kamayurá, passando 

a morar com esse povo para o período de uxorilocalidade, onde fica sendo o 
intérprete dos primeiros pesquisadores. 



112 
 

Atualmente, os indígenas intérpretes que participam do contato junto à 

FUNAI recebem uma diária, como relata em entrevista (AQUINO, 2015a) o 

Jamináwa intérprete dos Sapanáwa. No discurso do intérprete, observa-se que a 
imagem que ele faz da imagem feita dele pela FUNAI e pela SESAI é de 

desvalorização em comparação aos brancos e aos outros tipos de serviços que a 

FUNAI necessita no contato com os Sapanáwa. Segue trecho da entrevista 

(AQUINO, 2015a, p. 4-5): 
a nossa diária é bem pouquinho. A Funai está pagando a diária de R$ 
53,10. Até pra dar remédio pra eles, precisa de intérprete. Nós estamos 
fazendo um favor pra Funai e pra Sesai. E ainda tratam a gente desse jeito, 
pagando uma diária pequena pra nós. Os mateiros brancos estão 
recebendo uma diária de R$ 80,00. Então, por que pagam para o intérprete 
uma diária só de R$ 53,10? 

Retomando o imaginário do medo, é importante assinalar que ele também 

está presente entre as populações indígenas já contatadas. Aguiar (2008, p. 19, 

tradução) traz a fala de um indígena Páno do grupo Náwa sobre os índios isolados 
que costumam se aproximar de sua aldeia, mas que não fazem contato com os 

Náwa:  
estamos com medo deles, porque eles não querem ter nada a ver com os 
brancos ou com nós. Muitos de nós não queria vê-los. Meu avô me disse 
que os brancos tratavam mal os índios, e por isso, eles quiseram 
permanecer escondidos na floresta.21 

Segundo Arisi (2007), um Matis que participou como intéprete do primeiro 

contato com os Korubo lhe afirmou ter tido muito medo. Segue a fala do índio em 

Arisi (2007, p. 84): “eu vou tremendo, na frente. Vi, eles todos pintados. Primeiro, vi 

o Tsamabó e depois o Teun, a Mayá”. Arisi (2007) salienta que esse Matis esteve 

presente no primeiro contato do seu grupo com a FUNAI, em 1976, quando era uma 

criança. Na época, sentiu medo dos cachorros e dos não índios. Vinte anos depois, 

em 1996, participando como intérprete no primeiro contato com os Korubo, estando 

do lado oposto, o medo agora era dos isolados. 

Conforme Arisi (2007), pela maior inteligibilidade entre as línguas Korubo e 

Matis, foram estes os mediadores oficiais dos Korubo. A autora diz que a amizade e 
a confiança dos Korubo com o grupo Matis no contato são motivo de orgulho e 

prestígio para este grupo. Em contraposição a essa imagem de amizade, 

historicamente, essas duas etnias são grupos inimigos. Arisi (2007) diz ter escutado 
                                                        
21 “We’re afraid of them, because they don’t want to have anything to do with the whites or us. A lot of 
us didn’t want to see them. My grandfather told me that the whites treated the Indians badly, and for 
this they wanted to stay hidden in the forest” (AGUIAR, 2008, p. 19). 
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dos Matis que, há muito tempo, raptaram mulheres Korubo. Um grupo de cinco 

pessoas dos Matis – quatro homens e uma mulher – saiu para, nas palavras que lhe 

foram contadas (ARISI, 2007, p. 76): “buscar mulher, porque não tinha mais mulher 
para casar com os Matis não”. Voltaram com duas Korubo, ainda meninas. Um Matis 

(ARISI, 2007, p. 76) relata que: “papai contava assim. Há muito tempo atrás, já 

pegaram minha mãe pequeninha, trouxeram para cá, criaram no meio dos Matis. Por 

isso que eu tô aqui, filho de Korubo”. 

A pesquisadora mostra que, através dos raptos das meninas Korubo pelos 

Matis, instaura-se um parentesco entre os dois grupos. Um dos Matis que atuou 

como intérprete foi chamado pela FUNAI por ser filho de mãe Korubo e, por isso, os 

funcionários do órgão acreditavam que saberia algo da língua da sua mãe. Outro 

Matis foi chamado por falar bem português, além de Marubo, língua Páno de outro 

grupo indígena da região do Javari. 

Apesar do parentesco estabelecido, Arisi e Milanez (2017) dão conta de que 
a inimizade segue entre os grupos, visto o recente conflito na Terra Indígena Vale do 

Javari entre os Korubo e os Matis. Arisi e Milanez (2017, p. 52) ressaltam que “as 

relações do passado marcam as do presente e influenciam novas situações de 

busca pelo contato”, o que os autores afirmam se comprovar nos recentes conflitos 

entre esses grupos, que ocasionaram a morte de índios de ambas as etnias. Diante 

disso, a imagem de amigo e o parentesco com o grupo Matis se misturam também 
com a imagem do inimigo histórico. 

Quanto aos intérpretes dos Sapanáwa, os Jamináwa os tratam pelo vocativo 

“parente”, comumente empregado entre índios de etnias diferentes. Como o primeiro 

contato acaba se dando sem a presença dos Jamináwa, que foi o grupo Páno 

convidado a princípio pela FUNAI, os índios Ashaninka da família Aruák, juntamente 

com os funcionários da FUNAI, lançam mão do conhecimento que tinham acerca 

das línguas da família Páno, como veremos no próximo capítulo. Assim, a posição 

de intérprete é, de certa forma, assumida especialmente pelos índios Ashaninka. 

Desses funcionários da FUNAI, a imagem previamente feita pelos Sapanáwa é de 

inimigos, já que são não índios, como veremos no próximo capítulo materializado no 

discurso desses isolados no primeiro contato. Quanto aos Ashaninka, Almeida 

(2002) traz que esses índios Aruák do conjunto pré-andino foram tirados de seus 
territórios no Peru no fim do século XIX e levados para a região do Acre por 

caucheiros peruanos. Com a incorporação desses índios aos seringais, foram 
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obrigados pelos não índios a fazerem correrias, atacando outros grupos indígenas 

da região, em especial os grupos Páno. Como uma espécie de pagamento, os não 

índios davam aos Ashaninka produtos manufaturados. Os patrões dos seringais 
estimularam a inimizade entre grupos, o que ocasionou a dizimação, na região, dos 

Amahuaca da família Páno. 

A principal tensão entre os isolados e a população indígena regional já 

contatada está nos saques que aqueles realizam nas casas destes ao longo do 

tempo em que permanecem em isolamento, em busca de mercadorias: panelas, 

roupas, machados, terçados. M. Silva (2002) afirma que, na região do Acre, esses 

saques passam a ocorrer a partir da década de 1960, quando os Ashaninka e 

Kaxinawá começam a ter seus bens tomados. Os conflitos advindos levaram à 

criação da Frente no rio Envira pela FUNAI, o que ocorre, segundo Amorim (2016), 

em 1988. Aquino (2013) diz que os Kaxinawá, mais recentemente em uma oficina, 

trazem como proposta que fossem idenizados, bem como os não índios da região, 
se os isolados saqueassem suas casas. 

A próxima seção aborda o contato propriamente dito e a atuação dos 

intérpretes nele. O capítulo trata do discurso do contato, abordando a linguagem 

verbal e não verbal a partir da memória e do imaginário dos sujeitos que participam 

dele. 
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6 LINGUAGEM DOS PRIMEIROS CONFRONTOS 
   COM ISOLADOS PÁNO E DISCURSO 
 
 
 

“Me Tarzan, you Jane”. Para além de compor o imaginário estereotipado em 

relação aos povos isolados, essa frase em H. Couto (2017, p. 16), um livro sobre 

contato de línguas, apresentada pelo autor como exemplo de contato interlinguístico, 

demonstra em relação aos estudos de línguas em contato, a carência da área no 

que diz respeito à disponibilidade de dados linguísticos reais de situações de 

primeiro contato. 

O presente capítulo objetiva suprir um pouco tal carência, analisando dados 

linguísticos de um primeiro contato. Este capítulo tem a oportunidade de tratar 
linguisticamente de uma situação de primeiro contato que foi documentada através 

das imagens da FUNAI do contato com os Sapanáwa no vídeo divulgado pelo órgão 

indigenista (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, 2014b). Imagens essas que são 

raras para a Linguística, uma vez que as noções sobre o primeiro contato 

construídas se baseiam mais em relatos do que em situações de primeiro contato de 

fato, dada à dificuldade em se ter registro desses momentos, a maioria ocorridos em 
séculos longínquos. 

A seção que segue trata das diferentes línguas presentes nesse contato, 

além do artifício linguístico empregado pelos Ashaninka para sua atuação como 

intérpretes dos Sapanáwa. 
 
 
6.1 AS DIFERENTES LÍNGUAS E UMA NENHUMA LÍNGUA 
 
 

Como se fazer entender em um contato com um grupo desconhecido, que 

fala uma língua que não se sabe qual é, mas que, pelo menos, se sabe que é Páno? 
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Sob o ponto de vista linguístico, nada melhor do que lançar mão de indígenas 

intérpretes da mesma família linguística, como tradicionalmente faz a FUNAI, 

alternativa essa eficiente para minimizar, inclusive, o choque cultural, visto que a 
cultura também participa da produção de sentidos, como será tratado no Capítulo 7. 

No entanto, e quando a alternativa de lançar mão de intérpretes Páno se vê 

fracassada, como foi o caso do primeiro contato com os Sapanáwa? A FUNAI só 

conseguiu intérpretes Páno dias depois que o primeiro contato já havia sido 

realizado na Aldeia Simpatia do grupo indígena Ashaninka, que é de outra família 

linguística, a família Aruák. 

No momento do primeiro contato, como foi noticiado22 nos meios de 

comunicação, encontravam-se nessa aldeia os funcionários da FUNAI que haviam 

se deslocado até a região depois de terem sido avisados pelos Ashaninka, por 

telefone, que isolados estavam há dias se aproximando da aldeia deles. Quando 

dessas aproximações prévias ao contato, a Aldeia Simpatia se encontrava, inclusive, 
com a presença de poucos homens. Quase todos estavam na cidade de Feijó, o que 

aumentou a tensão dos Ashaninka que estavam na aldeia, pois eram basicamente 

mulheres e crianças, que historicamente, como vimos, são os alvos dos raptos 

quando esses acontecem. Quando o primeiro contato se realiza, os homens 

Ashaninka já haviam retornado da cidade, tendo esse contato acontecido no dia 29 

de junho de 2014, um domingo, em que o céu estava nublado e uma festa estava 
sendo feita na aldeia Ashaninka, com o consumo de caiçuma, uma bebida 

fermentada. O contato se deu logo após um indígena Ashaninka sair para o roçado, 

quando a aldeia percebeu uma movimentação próxima dos isolados. Havia isolados 

também no roçado, que foram surpreendidos pela chegada do Ashaninka e se 

encondem, como os próprios isolados contam nas falas dos primeiros contatos aqui 

transcritas. 

Como noticiaram os meios de comunicação, além dos então atuais 

funcionários do órgão indigenista, também um sertanista da FUNAI aposentado foi 

chamado pelos atuais funcionários para acompanhar a aproximação. Enquanto 

esperavam que o contato acontecesse, esse sertanista junto de outros funcionários 

vão até a Base da FUNAI, na época desativada, e que fica na região próxima à 

Aldeia Simpatia. Quando lá chegam, avistam os isolados que se encontravam na 

                                                        
22 Ver V. Ribeiro (2014a, 2014b), Terra Magazine (2014), entre outros. 
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localidade devido às plantações antigas feitas na região pelos funcionários da 

FUNAI antes que a Base fosse desativada depois de uma invasão de traficantes. 

Afinal, esses isolados se encontravam longe da sua aldeia que fica na região da 
cabeceira do Xinane, onde tinham suas plantações, e estavam há dias pela floresta, 

contando apenas com caça e coleta. 

O primeiro contato que vem a ocorrer no dia 29 de junho se dá no rio Envira 

e às margens dele na Aldeia Ashaninka. Tem início às margens desse rio, com os 

funcionários da FUNAI, Ashaninka e Sapanáwa em margens opostas, mas o apogeu 

do contato se dá dentro do rio Envira, próximo a uma praia que o rio forma. É 

quando dois Sapanáwa e um Ashaninka começam a atravessar o rio para que 

bananas fossem entregues aos Sapanáwa. Os dois Sapanáwa e o Ashaninka se 

encontram nesse ponto próximo à praia, dentro do rio. Como não era a época de 

mais chuva na Amazônia, o rio poderia ser atravessado em pé e não a nado. 

A princípio, o contato se daria com falantes de línguas de três famílias 
linguísticas distintas: família Páno, com os falantes Sapanáwa; Arúak, com os 

falantes Ashaninka; e românica, com os funcionários da FUNAI, falantes de 

português. 

Tomando a suspeita dos funcionários da FUNAI de que os Sapanáwa, se 

tivessem algum domínio de uma língua não indígena, seria da língua espanhola e 

não do português por terem habitado, até anos recentes, o território peruano, a 
língua espanhola foi uma das línguas aí empregadas. Suspeita que foi confirmada 

logo no primeiro canto entoado pelos Sapanáwa, em que fazem uso da língua 

espanhola, antes mesmo que no vídeo os funcionários aparecessem fazendo uso 

dessa língua. Afinal, como saber que estes brancos não falavam a mesma língua 

daqueles outros do outro lado da fronteira? E que fronteira? O que há é o território 

da floresta. O uso do espanhol demonstra que até mesmo a língua pela qual o 

discurso se materializa no contato advém da imagem construída da alteridade. 

Em meio ao emprego do espanhol, os funcionários da FUNAI acabam, por 

vezes, usando em vez do ‘não’ dessa língua, o ‘não’ do inglês. Isso ocorre quando 

um dos isolados aparece na margem do rio Envira com uma espingarda e quando 

dois isolados iniciam um saque na aldeia após o primeiro contato, como pode ser 

observado na transcrição das falas no Apêndice. Diante dessa condição de 
produção a partir da espingarda, que reforça o medo já presente no imaginário do 

momento, se dá o atrapalhamento dos funcionários e o emprego do inglês, assim 
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como diante do saque, depois de um histórico em que os Ashaninka vinham 

reclamando à FUNAI os saques sofridos. Posteriormente, os isolados contaram 

como conseguiram essa arma de fogo: haviam tomado em outra aldeia da região. 
Tendo em vista as condições de produção de um contato que se dá 

mediante um prévio estudo da FUNAI de identificação da família linguística do grupo 

em isolamento, abre-se a possibilidade do uso de uma língua Páno. Pela 

convivência com os grupos Páno que largamente habitam o estado do Acre, os 

Ashaninka da família Aruák lançam mão do conhecimento que acumularam de 

diferentes línguas Páno, como línguas estrangeiras, para a comunicação com os 

Sapanáwa. E como língua estrangeira, suscetível de influência da língua materna 

Aruák. O emprego dessas línguas Páno é feito de forma especial pelos Ashaninka: 

fazem uso tanto de estrutura linguística, quanto de léxico de diferentes línguas Páno 

concomitantemente, por não terem alcançado o domínio de fala de alguma língua 

Páno especifíca. Observa-se nessas falas dos Ashaninka um predomínio das 
línguas Shanenáwa e Kaxinawá. Isso porque o grupo Shanenáwa habita o município 

de Feijó, a cidade à qual os Ahaninka da Aldeia Simpatia mais facilmente têm 

acesso, sendo que há aldeia Shanenáwa, segundo Cândido (2004), há apenas 2 km 

do Centro de Feijó, aproximadamente. Dentre as etnias Páno, esse município 

também é habitado pelos Kaxinawá. Essas duas línguas estiveram, assim, mais 

presentes no cotidiano dos Ashaninka da Aldeia Simpatia, justificando-se, portanto, 
um maior domínio delas por esses índios. Junto aos Ashaninka, os funcionários da 

FUNAI também fazem uso desse tipo de comunicação no momento do contato. 

Porém, se restrigem a empreendidas lexicais mais isoladas e não a sentenças mais 

longas, como arriscam os Ashaninka. 

Diante do léxico empregado pelos Ashaninka e funcionários, os Sapanáwa 

passam a materializar seu discurso de primeiro contato com a forma fonética 

empregada pelos Ashaninka e funcionários da FUNAI. Os Sapanáwa fazem isso 

para uma palavra central no funcionamento do discurso empreendido por esses 

índios isolados. No último item deste capítulo, esse ponto será retomado.  
É comum que em contatos surjam pidgins. De acordo com H. Couto (2017), 

os pidgins não são se apresentam como a língua materna de nenhuma das partes 

contatantes. Não estando na situação específica de contato, cada uma delas faz uso 
de sua língua particular. Conforme Calvet (2009, p. 52), “o modo de emergência dos 
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crioulos23, ligada ao comércio triangular e ao tráfico de escravos, é ainda objeto de 

discussão na comunidade científica”, não havendo acordo entre os linguistas em 

relação à sua origem. Alguns linguistas entendem que uma língua crioula é um 
pidgin que se transformou em língua veicular. 

Calvet (2009) assinala que as línguas crioulas são línguas como todas as 

outras, tendo como característica específica seu modo de emergência, o qual inclui, 

de um lado, um grupo dominante, minoritário e sua língua e, de outro lado, um grupo 

grande de dominados e sem uma língua comum. H. Couto (2008) aponta que as 

línguas crioulas são línguas mistas. Muitos autores concordam que os crioulos são 

formados pela gramática das línguas de substrato e pelo vocabulário da língua 

dominante. Quanto às línguas gerais, A. Rodrigues (1986, p. 99-100) explica que 
a expressão “língua geral” foi inicialmente usada, pelos portugueses e pelos 
espanhóis, para qualificar línguas indígenas de grande difusão numa área. 
Assim, na América espanhola, o Quêchua já no século XVI foi chamado de 
“Língua Geral do Peru” e o Guaraní, no início do século XVII, de “Língua 
Geral da Província do Paraguai”. No Brasil, entretanto, tardou bastante o 
uso dessa expressão por parte dos portugueses. A língua dos índios 
Tupinambá, que no século XVI era falada sobre enorme extensão, ao longo 
da costa atlântica (do litoral de São Paulo ao litoral do Nordeste), não teve 
consagrada a designação de “língua geral” nos dois primeiros séculos da 
colonização. O padre Anchieta intitulou sua gramática, a primeira que dela 
se fez (publicada em 1595), “Arte de gramática da língua mais usada na 
Costa do Brasil”. Outros autores referiram-se a ela como a “língua do 
Brasil”, a “língua da terra” (isto é, desta terra, da terra do Brasil), a “língua 
do mar” (isto é, a língua falada na costa, junto ao mar). 

No século XVII, como afirma o autor, a Língua Geral Paulista era a língua 

que falavam os bandeirantes que saíam de São Paulo. De acordo com Biderman 

(2002), no século XVIII, a coroa portuguesa proibiu o emprego da língua geral no 

Brasil, sendo que, em 1754, Marquês de Pombal estabelece que somente a língua 

portuguesa deveria ser falada na colônia. Como afirma A. Rodrigues (1986), no 

início do século XIX, apenas há referência a um ou outro falante da língua geral na 

região de Porto Feliz, no rio Tietê. 

Atualmente, o Nheengatú ou Língua Geral Amazônica é falado 

principalmente na bacia do rio Negro. No Uaupés e no Içana, o Nheengatú é usado 

para a comunicação entre indígenas e não indígenas e entre indígenas falantes de 

línguas diferentes, sendo a língua materna da população cabocla. O Nheengatú se 
desenvolveu a partir do Tupinambá, tendo se originado no Maranhão e no Pará 

(RODRIGUES, A., 1986). 

                                                        
23 Sobre a palavra crioulo, Castello Branco (2012) apresenta uma análise. 
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Seria a estratégia empreendida pelos Ashaninka com as línguas Páno, 

algum tipo de língua de contato? Seria uma língua geral, um crioulo? Seria um 
pidgin? Como a estratégia empreendida pelos Ashaninka não se constitui numa 

língua preexistente ao evento do primeiro contato com os Sapanáwa, não há aí a 

existência de uma língua, já que um sistema linguístico organizado advém de uso 

prolongado no tempo. Desse modo, a comunicação empreendida pelos Ashaninka 

no primeiro contato não poderia ser caracterizada como um crioulo ou uma língua 

geral. No entanto, o fato de não se constituir numa língua não exclui o fato de um dia 

poder vir a ser, em circunstância de prolongado contato entre os Ashaninka e os 

Sapanáwa a partir de então, visto que ocupam a mesma terra indígena. Dentro 

dessa conjetcura, não se descarta a possibilidade de que os Ashaninka aprendam 

Sapanáwa ou que estes aprendam Ashaninka e a comunicação passe a ser feita 

numa dessas duas línguas ou nas duas línguas, havendo ainda a possibilidade de 

uso do português, como comumente é feito entre grupos indígenas falantes de 
línguas diferentes24. 

Quanto à grande diversidade de línguas presente no contato com os 

Sapanáwa, vale mencionar ainda que, dentre os turnos em português, houve 

aqueles ditos na variedade do português Ashaninka. Assim, em (69), quando vê um 

Sapanáwa com uma espingarda na outra margem do rio Envira, uma índia 

Ashaninka diz: 
 

 

(69) Ashaninka P 

[ejtidttidtma] 

Ei! Atira da outra, atira da outra margem! 

 

 

A seção que segue trata da linguagem não verbal empregada no contato 

com o grupo Sapanáwa no vídeo da FUNAI. 
 

                                                        
24 Por um outro viés, fora do âmbito da Sociolinguística, pode-se discutir essa questão da emergência 
da comunicação a partir do conceito de hiperlíngua, como pensada em Auroux (1992): a hiperlíngua 
se define como um espaço-tempo estruturado pelos enunciados que existem em determinadas 
frações desse espaço-tempo. Não se limita à estrutura abstrata (morfossintática ou fonológica), 
mínima e não dinâmica, que descrevem nossos gramáticos. A hiperlíngua se dá com a constituição 
de espaços novos tanto para a comunicação, como para a vida e a história dos homens (ex: 
português do Brasil). 
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6.2 LINGUAGEM GESTUAL E UM CORPO QUE DIZ 
 
 

H. Couto (2017) aponta que o ato de fala é acompanhado por gesto e 

mímica. Na comunicação, 
há elementos muito importantes extralingüísticos: [...] a situação concreta 
em que o indivíduo se acha; [...] a mímica toda, toda uma linguagem de 
gestos [...], com que se acompanha a enunciação. Isso faz com que, muitas 
vezes, a comunicação dita linguística se apresente linguisticamente 
fragmentária, porque é completada pela situação e pela mímica (CAMARA 
JÚNIOR, 1977, p. 13). 

Para o grupo Matis, Arisi (2007) explica que esses índios, quando querem 

dizer que algo fica distante, fazem uso de um gesto com a mão na direção onde se 

encontra o que estão falando junto do som UUUU: “na direção de Atalaia (norte), 

Manaus (leste), Cruzeiro do Sul (sul), do rio Javari ou do rio Curuçá (oeste), por 

exemplo” (ARISI, 2007, p. 107). 
Durante o primeiro contato, ao verem moças Ashaninka do outro lado da 

margem, os Sapanáwa apontam com o dedo indicador, mostrando entre eles onde 

estão vendo elas. No vídeo, no momento em que apontam pela primeira vez, o 

funcionário da FUNAI que filma usa o recurso de zoom da câmera, dando uma 

imagem ampliada do gesto do índio. Em relação à filmagem do contato que analisa, 

Guimarães (2008, p. 8) diz que a câmera “‘puxa’ o desconhecido para perto”. 
Seguem as imagens capturadas do vídeo da FUNAI: 

 

 

 
Imagem 1 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 
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Imagem 2 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Em meio ao uso desses gestos, proferem os seguintes turnos, sendo o 

último um canto tradicional Páno, através do qual os Sapánawa pedem, no contato, 
mulheres. Esses cantos serão trabalhados no próximo capítulo. 

 

 
(20) Sapanáwa D 

(apontando) [ma] 

ma 

moça 

‘Moça.’ 

 

 

(21) Sapanáwa C 

((cantando)): [dzmedzme] quiero comer [dzmeve] 

dzme dzme dzme ve 

machado machado machado mulher 

‘Machado, machado, quiero comer, machado, mulher...’ 

 

 

Tanto esse discurso verbal, quanto o não verbal remetem à falta de 

mulheres no grupo Sapanáwa. Segundo o sertanista José Carlos Meirelles, em 

entrevista (DOURADO; NEGREIROS, 2018), esse grupo possui cerca de cinco 
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homens, com idade em torno dos 19 anos, que não têm mulheres para que possam 

casar no grupo. Jardim (2007) traz que os Noke Koin, da mesma família 

etnolinguística, ofereceram mulheres ao seringalista Manuel de Pinho em troca de 
que este os tomasse para o trabalho nos seringais, onde conseguiriam estar 

protegidos, longe dos ataques dos caucheiros peruanos do final do século XIX. 

Considerando-se a falta de mulheres dentro do grupo Sapanáwa e essa 

característica cultural dos povos Páno, estão aí as condições de produção sob a 

qual o discurso dos Sapanáwa se deu. Não nos cabe aqui questionar o lado humano 

desses atos dos Páno, uma vez que se referem a relações culturais específicas 

ainda não muito bem descritas nas etnografias sobre a cultura dos grupos dessa 

família. Entretanto, vale salientar que, se desumanos, ainda que culturais, não somo 

esforços à noção de que devem continuar sendo replicados, tal como os raptos. 

Em resposta aos apontamentos dos Sapanáwa e seus turnos, um 

funcionário da FUNAI diz o seguinte enunciado: 
 

 
(29) Funcionário da FUNAI E 

[] 

  
mulher mulher 

‘Mulher, mulher!’ 
 

 

“Estudos transculturais têm demonstrado que o ato de apontar é sempre 

utilizado para indicar direção, demonstrar objetos e pessoas ou para chamar a 

atenção de outra pessoa” (LEGAL, 2007, p. 55). No vídeo, esse gesto ocorre por 

parte dos Sapanáwa apenas para indicar pessoas. Por parte dos Ashaninka, o 
emprego que aparece no vídeo é feito a fim de indicar direção. Isso ocorre quando, 

depois da entrega das bananas, o Ashaninka convida os Sapanáwa para irem à 

aldeia comer, empregando para isso, além do gesto de apontar na direção da aldeia, 

também o gesto de comer com a movimentação dos dedos da mão à frente da boca 

aberta. O emprego desse gesto pelo Ashaninka designando comer pode ser uma 

influência do contato há muito tempo estabelecido com os não índios, considerando-

se que os gestos não são universais. Seguem as capturas desses gestos no vídeo: 
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Imagem 3 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

  
Imagem 4 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

No primeiro contato, para expressarem que estavam com fome, além da 

linguagem verbal, os Sapanáwa fazem uso de um gesto em que apertam a barriga 

com as mãos, como mostra a imagem capturada do vídeo que segue. Uso de gesto 
semelhante é registrado entre os Korubo: 

tivemos um encontro inesperado com um grupo de 5 índios, sendo 3 
homens e 1 mulher e 1 criança, que nos acenaram pedindo que 
parássemos o barco Adriano em que viajávamos. Nosso encontro foi muito 
saudável, e em conversa com índios Matis que seguiam em nossa viagem, 
foi-nos pedido comida, pois os referidos índios estavam famintos. Através 
de gestos pegavam e amassavam suas barrigas e levantavam as mãos até 
a cabeça em sinal de desespero (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO apud 
ARISI, 2007, p. 97). 
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Imagem 5 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Um dos funcionários da FUNAI, ao pedir uma flecha em português a um 

Sapanáwa, emprega também o gesto de apontar, o que faz na direção da flecha, 
com o dedo indicador. Junto a esse gesto, faz o de um com a mão para indicar o 

número que queria, iconicidade que certamente foi entendida pelo Sapanáwa, visto 

que para a língua Noke Koin, Aguiar (1994a) descreve ser o número cinco 

designado pela mesma palavra que na língua se refere à ‘mão’, mu, havendo uma 

analogia entre mão e número. 

 

 

 
Imagem 6 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 
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Imagem 7 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Outro funcionário da FUNAI também aponta para que um dos Sapanáwa 

olhe para ele. Primeiramente, aponta com o dedo indicador em movimento vertical. 

Depois faz o gesto com a mão chamando: 

 

 

 
Imagem 8 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 
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Imagem 9 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Quando um Ashaninka tenta recuperar uma roupa que os Sapanáwa 

levariam e que estava no chão no momento de distribuição dos fósforos, um dos 

Sapanáwa vem até ele na tentativa de convencê-lo a não tomá-la de volta. Então, o 

Ashaninka faz uso do gesto indicando positivo com o dedo polegar: 

 
 

 
Imagem 10 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Um gesto para localização do objeto referido pelo Sapanáwa é feito por um 
funcionário depois um mal-entendido de compreensão linguística por parte deste. O 

Sapanáwa inicialmente queria essa roupa que tinham pego dos Ashaninka e que os 



128 
 

Sapanáwa deixaram no chão, mas já não pedia mais a roupa ao Ashaninka e sim, 

agora, fogo (47). O funcionário entende que pedia a camisa que o Ashaninka estava 

vestido e diz que esse índio só tinha aquela camisa (48), fala dita em português que 
o Sapanáwa entende. Então, este índio profere o turno (49), afirmando que, além da 

roupa que estava no chão, o Ashaninka tinha a camisa que vestia. 

 

 
(47) Sapanáwa G 

[tititititititititit] (= ti) 

ti ti ti ti ti ti ti ti ti 
fogo fogo fogo fogo fogo fogo fogo fogo fogo 

‘Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fo (= fogo)...’ 

 

 

(48) Funcionário da FUNAI I 

Hum, hum. Vai? Não. Ham, ham, ham, ham. Só tem essa. Ele só tem essa. 

 

 

(49) Sapanáwa G 

[a:teestieaa] 

a tee sti ea a 

ter outro tronco amigo ter 

‘Tem outra no tronco. O amigo tem...’ 

 

 

Ao dizer no turno (49) a palavra sti ‘tronco’ em sua língua indígena, o 

Sapanáwa faz um gesto com a mão ao longo de seu próprio tronco, como 

representação da palavra que ele então dizia. Segue uma captura de imagem. 

Embora esteja sempre presente na comunicação, há um alongamento da função da 
linguagem gestual nos primeiros contatos com os Sapanáwa, como já é previsto 

pela Linguística de Contato, o que se deve à falta de uma língua comum. Como 

observa Orlando Villas Bôas (EMMERICH, 1984) na citação trazida no Capítulo 4, a 

linguagem não verbal acompanhava a comunicação deles com os índios e também 

a entre grupos falantes de diferentes línguas indígenas entre si. 
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Imagem 11 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 
O funcionário procura confirmar o objeto a que o Sapanáwa se refere. Então, 

segura e balança a ponta da manga da camisa que o Ashaninka vestia, perguntando 

em português “Esse? Esse aqui?” ao Sapanáwa. 

 
 

 
Imagem 12 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Tanto depois dessa fala, quanto durante o turno (48), o funcionário faz o 

gesto de não com o dedo indicador: 
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Imagem 13 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 
 

Certamente, ao longo do contato, nem todos esses gestos foram 

compreendidos entre as partes, dada à não universalidade deles e iconicidade 

insuficiente. 

Na entrega das bananas, depois de entregar uma penca a um Sapanáwa e 
esse se virar para entregá-la a outro Sapanáwa, o Ashaninka eleva com a mão um 

outro cacho que levava, o que tem a função de dizer pegue o cacho também. 

 

 

 
Imagem 14 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Depois da entrega das bananas, os Sapanáwa conversam com o Ashaninka 
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por algum tempo dentro do rio. Dentre o que dizem, está o relato da ida dos 

Sapanáwa a um roçado dos Ashaninka antes do primeiro contato. Os isolados se 

escondem e fogem quando o Ashaninka que lhes entrega as bananas chega ao 
roçado: 

 

 
(88) Sapanáwa B 

(inaudível) [ptaabiskin] 

pt=a  a bis  ki n 

surdo=INT dobrar fugir por vergonha  ir roçado 

‘É surdo? Eu me encolhi, fugi por vergonha. Fui ao roçado’. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(89) Ashaninka Q 

(inaudível) 

 

 

(90) Sapanáwa B 

[eaootaani] 

ea oo-ta  a ni 

1SG sentar-MOD tapar cheiro 

‘Eu fiquei sentado, tapei. O cheiro...’ 

 

 

Ao dizer que se encolheu – a ‘dobrar’ –, o Sapanáwa movimenta o corpo 

para uma posição encenatória: 

 

 



132 
 

 
Imagem 15 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Quando diz que se pôs sentado, o Sapanáwa inclina seu corpo em direção à 

água do rio, também a encenar o movimento que fez para se esconder com a 

chegada do Ashaninka ao roçado: 

 

 

 
Imagem 16 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Com exceção dessas duas últimas linguagens não verbais, todas as outras 

empregadas no contato com os Sapanáwa mencionadas anteriormente foram feitas 
com o uso da mão, diferentemente dessas, em que o Sapanáwa realiza um 

deslocamento do corpo como encenação de como se escondeu. Ainda dentro do rio, 
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outro deslocamento do corpo é feito, agora pelo Ashaninka, que depois de chamar 

que os Sapanáwa fossem à aldeia comer, estende-lhes a mão, dando um passo 

para frente, em direção aos Sapanáwa, como a dizer “Vamos!”: 
 

 

 
Imagem 17 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 
 

Gesto ao qual os dois Sapanáwa respondem com um passo para trás: 

 

 

 
Imagem 18 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 
 

O Ashaninka, diante desse passo, entendendo que os Sapanáwa não 
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queriam ir, faz o gesto de não com o dedo indicador: 

 

 

 
Imagem 19 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Um dos Sapanáwa, então, estica os dois braços, com as mãos para frente, 

como a dizer “pare, não se aproxime”: 
 

 

 
Imagem 20 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Ao fazer esse gesto com as mãos de não aproximação, o Sapanáwa diz: 
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(100) Sapanáwa B 

[sisisi] 

si si si 

doença doença doença 

‘Doença, doença, doença!’ 

 

 
O Ashaninka começa a se afastar: 

 

 

 
Imagem 21 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 
O Sapanáwa fala: 

 

 
(100) Sapanáwa B 

[noqnaasija] 

noqna  a si ja 

1PL  amigo doença não índio 

‘Nosso amigo! Doença do não índio’. 

 

 

Não compreendendo o que foi dito, o Ashaninka diz “Hã?”. Então, o 
Sapanáwa repete: 
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(102) Sapanáwa B 

[sija] 

si ja 

doença não índio 

‘Doença do não índio’. 

 

 

O Ashaninka segue se afastando e o índio Páno faz o seguinte gesto com a 
mão para que continue o distanciamento: 

 

 

 
Imagem 22 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Junto a esse gesto, diz: 

 

 
(105) Sapanáwa B 

[sisi] 

si si 

doença doença 

‘Doença, doença’. 

 

 
Courtine (2013 [2011]), em seu conceito de intericonicidade, teoriza que há 
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um “sempre já” no que diz respeito à imagem, seja por imagens externas, seja por 

imagens internas, de impressões visuais armazenadas pelo indivíduo, lembranças, 

rememorização. No passo para trás dado pelos Sapanáwa, nas falas, no gesto de 
não aproximação e de continuação do distanciamento, tem-se um discurso – verbal 

e não verbal – guiado pela memória dos primeiros contatos, na Amazônia, entre não 

índios e grupos indígenas da região, em que as doenças transmitidas assolaram 

aldeias nos séculos anteriores. Muito embora os Sapanáwa não entendam que 

essas doenças se dão pela transmissão de seres microscópicos, sabem que elas 

ocorrem após a aproximação deles com não índios e índios já contatados, visto que 

os Sapanáwa se recusam pelo passo para trás e pelos gestos que o próprio índio 

Ashaninka se aproxime deles. 

Nas imagens, ao longo do contato dentro do rio Envira, nota-se também que 

os Sapanáwa sempre se posicionam a alguma distância do Ashaninka, mesmo 

durante a entrega das bananas, como pode ser observado a seguir: 
 

 

 
Imagem 23 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 
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Imagem 24 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Ainda que poderíamos cogitar se tratar de uma atitude cultural de maior 
distanciamento entre corpos ou mesmo de uma atitude decorrente do medo 

existente no primeiro contato, essas hipóteses caem por terra com o discurso verbal 

e não verbal aqui evidenciado. O posicionamento dos corpos ao longo do primeiro 

contato no rio Envira também diz e participa da construção desse discurso de não 

aproximação por causa de doenças. A banana, no contato em questão, é objeto 

simbólico. E como todo objeto simbólico, produz sentido e está sujeito à 

interpretação (ver ORLANDI, 1995b, 2015a). As bananas foram o ponto de encontro 

do primeiro contato, ponto advindo da fome por estarem os Sapanáwa longe de seus 

roçados nas cabeceiras do Xinane. Ademais, assim como a troca de mulheres se faz 

presente entre os Páno, também o é verdade para elementos de sua subsistência: 

“não falta à história katukina relatos sobre os encontros, amistosos ou não, com 

diversos outros grupos pano, que resultavam em diversos tipos de troca: seja de 
sementes, de cantos, de mitos e mulheres” (LIMA, E., 2011, p. 138). 

Para amenizar a situação de não quererem ir à aldeia Ashaninka e de não 

quererem se aproximar dos não índios presentes – os funcionários da FUNAI –, o 

Sapanáwa retoma no turno (100) o discurso acerca de serem a ‘amigos’, já dito 

anteriormente, como se pode observar na transcrição. Dizem noqna a ‘nosso 

amigo’, em um discurso que busca assinalar que, mesmo não querendo ir para onde 

são convidados, suas intenções de contato ainda são pacíficas, amistosas. 
O conhecimento prévio das doenças dos não índios é uma comprovação de 
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que o contato no rio Envira não foi o primeiro da história do grupo Sapanáwa, ainda 

que as últimas gerações do grupo se mantivessem em isolamento. Isso porque se 

esses índios tinham conhecimento dessas doenças, já mantiveram contato com não 
índios em épocas anteriores, tendo escutado dos seus antepassados as histórias 

dos muitos mortos quando da chegada dos não índios à região. Essas histórias, que 

vêm sendo passadas de geração em geração, podem ter sido contadas também por 

outros grupos indígenas com os quais supostamente mativeram contato em épocas 

anteriores. Um dos motivos para o silêncio que antecedeu o encontro no rio Envira 

poderia estar, então, no medo dessas doenças. Medo que poderia advir, inclusive, 

de doenças potencialmente contraídas por eles durante os ataques que sofreram de 

traficantes ou madeireiros. No que diz respeito aos Korubo, Arisi (2007, p. 80) traz 

que 
além das investidas com arma de fogo, os índios são atingidos também pelo 
arsenal biológico dos não-índios, já que, muitas vezes, não têm resistência 
a gripes e outras doenças. Para piorar o quadro, desconhecem formas de 
tratar estas doenças novas. As baixas do lado Korubo não podem ser 
calculadas, mas se considerarmos o alto número de confrontos, certamente 
não foram poucas. 

A próxima seção trará evidências linguísticas de que o conhecimento dessas 

doenças pelos Sapanáwa possa ter se dado também mais recentemente na história 

do grupo, a partir de outras circunstâncias que não a de conflitos explícitos. 
 
 

6.3 ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS E DISCURSO 
 

 

Tratando-se de uma comunicação em “L2”, observa-se que, para uma 

mesma palavra, pronúncias distintas são feitas pelos Ashaninka. É o que ocorre, por 
exemplo, com o verbo ‘sentar’ nos seguintes turnos: 

 

 
(1) Ashaninka A 

[anoqnaktwpiianoqna:noqnatsw] 

a     noqna     k-t-w                 pi                    i         a      noqna                 noqna       tsw 

amigo    1PLPOSS      ir-EXORT-IMPER      comer    IMPER      PRES     amigo     1PLPOSS     IMPER      1PLPOSS    sentar 

‘Nosso amigo, vá embora! Coma! Nosso amigo, nosso, sente’. 
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(75) Ashaninka S 

[dzneendzu] (inaudível) [cia ( + ) jpuia] 

dzne en dzu ci a jp u i a 

festa 1SG sentar milho ter chefe sentar pássaro ter 

‘Na festa, eu sento, (inaudível) tem milho, o chefe senta, tem pássaro.’ 

 

 

Nessa comunicação em línguas Páno empreendida pelos Ashaninka, como 

fazem uso de palavras de diferentes línguas dessa família, a palavra para 

‘machado’, por exemplo, tanto aparece com a raiz oe, quanto com a raiz dzm, 

ambas as raízes de diferentes línguas Páno: 

 

 
(54) Ashaninka J 

[dzmnadzmnawac] 

dzm-na dzm-na wa c 

machado-GENIT machado-GENIT jabuti TERM 

‘Machado de... Machado de... Jabuti!’ 

 

 

(94) Ashaninka Q 

[anecedmemeceanecedmemec] 

a nece dme me ce a nece dme me c 

ter 1PL machado capivara TERM ter 1SG machado capivara TERM 

‘Nós temos machado, capivara. Nós temos machado, capivara’. 

 

 

(95) Ashaninka S 

[dzmeptactwithahu] 

dzme      hu 

machado       3PL.DESC 

‘Machado ptactwitha eles’. 
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(103) Ashaninka P 

[endbioe] 

en dbi  oe 

1SG envergonhar machado 

‘Eu estou envergonhado! Machado!’ 

 

 

Os Sapanáwa demonstram, através dos cantos, que previamente já tinham 

uma denominação para o machado de metal, como se pode observar no seguinte 

turno, o que nos abre para uma discussão curiosa. Como os Sapanáwa chamam 
durante os primeiros contatos os objetos que não são tradicionais de sua cultura? 

 

 
(18) Sapanáwa C e B 

       ((cantando)): [jma jma jma jma jma jma jma jma jma] (inaudível) [dzme] (inaudível) 

j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma    j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   dzme 

ter     NEG    ter    NEG     ter    NEG    ter     NEG    ter     NEG     ter     NEG    ter     NEG   ter     NEG    ter     NEG   machado 

‘Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho 

(inaudível) machado’. 

 

 

É provável que, historicamente, os Páno tenham tido acesso a machados de 

cobre através dos indígenas Incas (ver ERIKSON, 1998). Além disso, os povos 

indígenas tradicionalmente já possuíam machados de pedra. Assim, há apenas uma 

ampliação do item dzme para abarcar também esse novo tipo de machado que é 

pedido no canto. 

No turno (34), o fósforo é designado por ti ‘fogo’ e por uma descrição: ta 

pna i ‘o cabo que expele chama’: 

 

 
(34) Sapanáwa G 

[tahaatadipnai] 

t=a  ha a ta di    pna  i 

fogo-INT  ter dar cabo desejar o que não se tem como obter expelir chama PRES 

‘Você tem fogo? Me dá o cabo que não tenho como ter e que sai chama’. 
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 T. Souza (1994) observa que a recusa ao uso de empréstimos, optando por 

palavras da língua – em constituição por processos metafóricos, como em ta pna 

i ‘o cabo que expele chama’ – institui posições discursivas diferentes ocupadas pelo 

índio. Nesse caso, o índio trabalha a contraidentificação (ver PÊCHEUX, 2014c 
[1975]) com a língua do outro, numa clara reafirmação do discurso indígena. 

Em relação às roupas, aparece uma referência à camisa, que ocorre no 

seguinte turno, acompanhado do gesto do Sapanáwa ao longo do tronco, o que visa 

à compreensão do que é dito por ele por parte dos Ashaninka e dos funcionários da 

FUNAI: 

 
 

(49) Sapanáwa G 

[a:teestieaa] 

a tee sti ea a 

ter outro tronco amigo ter 

‘Tem outra no tronco. O amigo tem...’ 

 

 

No que diz respeito à fala dos funcionários e dos índios Aruák aos 

Sapanáwa quando do aparecimento de um isolado com uma espingarda no primeiro 

contato, a referenciação à arma foi feita aos índios Páno recorrendo-se à 

iconicidade, por meio de onomatopeia, como mostram os turnos: 

 

 
(61) Funcionário da FUNAI E 

Papá, papá, no. 

 

 

(62) Funcionário da FUNAI L 

Ei! Papá,     no. 

 

 

(63) Funcionário da FUNAI E 

                     Papá no,no, no, no, no. 
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(68) Funcionário da FUNAI L 

Vamo pra trás. Deixa só o Fernando. Papá, no. 

 

 

(70) Ashaninka A 

Papá! Não tem pá! 

 

 

(71) Funcionário da FUNAI L 

Papá no. 

 

 

No turno (27) de um Sapanáwa, o cachorro aparece nomeado como ti, 

após o turno (26) do Ashaninka: 

 

 
(26) Ashaninka A 

         [noqnaptaatitiaa 

         noqna pta a  ti ti a a 

         1PLPOSS pequeno amigo IMPER cachorro cachorro amigo amigo 

         ‘Nosso grande amigo, cachorro, cachorro, amigo, amigo!’ 

 

 

(27) Sapanáwa B 

         ((cantando)): (inaudível) [ip] (inaudível) [ipuijmajmajmajmajmajmati] 

p              pu             i   j  (-)ma   j  (-)ma  j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   ti 

banana-nanica    banana-nanica   PST    ter   NEG      ter   NEG    ir     NEG      ir     NEG      ir     NEG      ir     NEG    cachorro 

‘(inaudível) banana-nanica (inaudível) banana-nanica, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não 

tenho, não tenho cachorro...’ 

 

 
Essa palavra apresenta raiz que é comum nas línguas Páno para designar o 

cachorro doméstico. Tal palavra para cachorro doméstico advém da empregada 

para cachorro-do-mato nessas línguas. Assim, a nomeação é feita tal como 

acontece com a palavra para machado. O vídeo da FUNAI registra uma 

onomatopeia feita por um Sapanáwa quando esse passa próximo a um cachorro na 

Aldeia Simpatia. Ao final da onomatopeia criada, o Sapanáwa compara o cachorro à 
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paca, certamente por sua aparência física: 

 

 
(137) Sapanáwa C 

[wwwuhunpu] 

wwwuhu npu 

au au au au au paca 

Au, au, au, au, au! Paca! 

 

 

Em um turno em português de uma menina Ashaninka, há a seguinte fala: 

“Ei, Manisa! Cuidado!”, quando um dos isolados aparece no vídeo andando pela 

Aldeia Simpatia: 

 

 

 
Imagem 25 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 

Essa fala resulta do imaginário do medo em torno de povos isolados, medo 

que, no discurso da menina, remete especialmente à memória de raptos de crianças 
e mulheres por povos em isolamento. 

Ao ver os isolados pegarem uma roupa na Aldeia Simpatia, iniciando um 

saque na Aldeia, um índio Ashaninka diz: “Tem doença”; discurso fruto da memória 

das muitas mortes de índios por doenças transmitidas com o contato. 

Ao longo do contato com os Sapanáwa, observa-se uma constante 
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repetição, pelos funcionários da FUNAI e Ashaninka, de uma palavra Páno, ktw 

‘vá embora’. Essa palavra constrói no contato um discurso cuja memória é a política 

implantada pela FUNAI em 1987, em que a manutenção do não contato é 

privilegiada. 

Diante dos dados da língua Sapanáwa presentes na transcrição apresentada 

em Apêndice, algumas descrições preliminares podem ser feitas acerca dessa 

língua. Tal como as palavras do Noke Koin (ver AGUIAR, 1994a), as da língua 
Sapanáwa também são formadas, em sua maioria, por duas sílabas. O acento, no 

nível da palavra, ocorre na última sílaba. Quando recebe um morfema preso, não se 

observou alteração na posição do acento nessa língua. Palavras compostas também 

possuem o acento com essa localização, como [m-a] ‘moça’, formada por m 

‘seio’ e a ‘ter’. O acento na língua Sapanáwa parece, portanto, não ter função 

fonológica, sendo apenas fonético. 

No trecho em que os Sapanáwa cantam em espanhol, observa-se a 

influência desse padrão de acento da língua indígena. A pronúncia de “quiero 

comer” é feita pelos Sapanáwa no canto como [ceoqome], com o acento sempre 

na última sílaba das palavras. Nas falas em “Páno Ashaninka”, o acento também se 

dá sempre na última sílaba, padrão frequentemente encontrado nas línguas da 

família Páno. 
Nas línguas dessa família, os brancos são designados pela palavra nawa 

(ver LIMA, E., 1994; AGUIAR, 2008), que como vimos na seção sobre etnônimos do 

Capítulo 3, carrega a noção de povo que é identificado por uma característica. Os 
não índios também são chamados pelas palavras yara e cariú, não tendo esta última 

origem Páno. O emprego desta palavra é feito pelos índios Sapanáwa no primeiro 

contato, no rio Envira, quando no turno (86) dizem: 

 

 
(86) Sapanáwa B 

[kutkthuntati]    (inaudível) [tkthun] 

ku tkthun ta ti tkthun 

cariú mau  matar muito mau 

‘Cariú mau mata muito (inaudível) mau’. 
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Nesse turno, observa-se um discurso cuja imagem do não índio é a de 

maldade, o que decorre dos recentes ataques sofridos pelo grupo por traficantes ou 

madeireiros não índios. Esse discurso pode resultar, além disso, da memória dos 
massacres empreendidos pelos não índios na história de exploração do látex na 

região amazônica, visto que os Sapanáwa também apresentam um discurso advindo 

da memória dos muitos mortos por doenças. Essas colocações, somadas ao 

emprego no turno (86) de uma palavra cuja origem não é Páno e que é amplamente 

usada na região, especialmente pelos grupos indígenas, para designar o branco, 

sendo portanto, um empréstimo, dão conta de que o grupo, ora em isolamento, já 

manteve contato em épocas anteriores, seja com não índios e/ou outros grupos 

indígenas. Duas outras evidências linguísticas, entretanto, nos fazem remontar esse 

contato aos últimos anos da história do grupo. Essas evidências são o emprego 

pelos Sapanáwa de “quiero comer” no canto e uma clara compreensão do português 

que esses índios demonstraram nos primeiros contatos, como fica notório nos 
seguintes turnos: 

 

 
(48) Funcionário da FUNAI I 

        ((gesto de “não” com o dedo)) Hum, hum. Vai? Não. Ham, ham, ham, ham. Só tem essa. Ele só tem essa. 

 

 

(49) Sapanáwa G 

[a:teestieaa] 

a tee sti ea a 

ter outro tronco amigo ter 

‘Tem outra no tronco. O amigo tem...’ 

 

 
Como os Sapanáwa não falam em português nos primeiros contatos, a 

compreensão que demonstram ter dessa língua se dá mais provavelmente pela 

similariedade desta com o espanhol, língua que os Sapanáwa revelam ter maior 

domínio, visto que fazem uso dela no canto. Mesmo que construções como a em 

(48) não sejam específicas do espanhol falado no Peru, um conhecimento do léxico 
dessa língua pelos Sapanáwa lhes possibilitaria a compreensão das sentenças “Só 

tem essa. Ele só tem essa”, já que na língua desses indígenas, o verbo a ‘ter’ pode 
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ser empregado em uma situação parecida, como se observa em (49). Ainda que a 

permanência do empréstimo cariú possa ter se dado entre os Sapanáwa por 

transmissão entre gerações após um período de contato mais longínquo, mais 
dificilmente isso poderia ser possível para um certo domínio do espanhol ou do 

português. Diante disso, pode-se afirmar que, anteriormente ao contato na Aldeia 

Simpatia, o grupo vinha estabelecendo contatos mais recentes com não índios ou 

indígenas falantes de espanhol ou mesmo de português. 

A próxima seção continua a abordar a comunicação entre os sujeitos que 

participaram do contato: funcionários da FUNAI, índios Sapanáwa e Ashaninka. 

 

 
6.4 COMUNICAÇÃO NO ENCONTRO 
 
 

Ao longo do contato com os Sapanáwa apresentado no vídeo, há um largo 

emprego da repetição de palavras isoladas ou mesmo frases, o que ocorre a fim de 

que essas sejam compreendidas pelos sujeitos que do contato participam, dado ao 

não compartilhamento de uma língua comum. Vale observar que a repetição se dá 

também por parte dos Ashaninka como uma limitação de domínio das línguas Páno. 

Na falta de uma língua comum, o que é dito pela alteridade e é 
compreendido passa a ser empregado com aquela pronúncia, ainda que na língua 

de quem adote tenha uma pronúncia diferente. É o que ocorre com a palavra [a] 

‘amigo’, que muitas vezes, passa a ser assim pronunciada pelos Sapanáwa em seus 

turnos, quando a pronúncia na sua língua é [ea]. Afinal, o mais importante para as 

partes em um contato é que haja comunicação entre elas do que é dito, 

principalmente quanto a uma palavra tão central na demonstração das intenções 

pacíficas no discurso. 
Outro tipo de repetição ocorre numa direção parecida ao que acontece com 

a: palavras ditas por uma parte são, na sequência, repetidas pela alteridade na 

busca de uma interação. É o que o turno (38) do funcionário da FUNAI demonstra 

diante do turno (34), em que um Sapanáwa fala a palavra ta: 
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(34) Sapanáwa G 

[tahaa      ta      dipnai] 

t=a  ha a ta di    pna  i 

fogo-INT  ter dar cabo desejar o que não se tem como obter expelir chama PRES 

‘Você tem fogo? Me dá o cabo que não tenho como ter e que sai chama’. 

 

 

(35) Funcionário da FUNAI H 

                             Pronto. 

 

 

(36) Funcionário da FUNAI H 

Acabou. Acabou. 

 

 

(37) Sapanáwa G 

[itp 

i t p 

nanica cozida banana 

‘Banana, cozida, nanica’. 

 

 

(38) Funcionário da FUNAI I 

[tata] 

ta ta 

cabo cabo 

‘Cabo, cabo’. 

 
 

Tendo-se em vista o vídeo, com base no desencadeamento das respostas 

que foram sendo dadas pelos Sapanáwa e Ashaninka, observa-se que houve 
compreensão entre esses dois grupos indígenas, comunicação que se deu por vias 

verbais e não verbais. O mesmo nível de compreensão não é observado por parte 

dos funcionários da FUNAI, que muitas vezes, se abstêm de uma participação verbal 

ou não verbal, tendo acontecido de se atrapalharem claramente na compreensão no 

turno (48), como já mencionado na seção 6.2, quando o Sapanáwa, por sua vez, 

demonstra ter domínio do que o funcionário falava em português. Na comunicação 
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empreendida no contato, o verbal e o não verbal se conjugaram na produção de 

sentidos, tendo o não verbal, por sua iconicidade, ocupado importante papel no 

contato com esses índios Páno. Para os funcionários da FUNAI, os quais não 
dominavam uma língua Páno, mas apenas palavras isoladas dessas línguas, foi 

basicamente o não verbal que teve funcionamento no discurso. 

A comunicação empreendida no contato entre os Sapanáwa, Ashaninka e 

especialmente funcionários da FUNAI foi marcada pelo ruído no que se refere à falta 

de uma língua comum, às repetições e a problemas na compreensão do verbal e do 

não verbal. À parte dos ruídos, houve comunicação entre eles, principalmente entre 

os Sapanáwa e Ashaninka. Logo no início do vídeo, no turno (1), o Ashaninka 

convida verbalmente, em línguas Páno, os Sapanáwa para que comessem e se 

sentassem. Os Sapanáwa dizem, em sua língua, que querem banana, no turno (4). 

Os Ashaninka oferecem que comam jabuti, no turno (5). Os índios Páno gesticulam 

que estão com fome. Os Ashaninka afirmam não ter aves de pequeno porte caçadas 
para que pudessem comer. Por fim, os Aruák dizem em português: “Vamo lá comer 

logo, vamo bora”! A conversa sobre comida segue. Os Sapanáwa continuam a pedir 

banana, dizem que poderiam não ser as mais belas bananas, pois gostavam dessas 

também. Os Sapanáwa e os Ashaninka passam, então, a apresentar um discurso 

cantado, que será analisado no próximo capítulo. Também no próximo capítulo, será 

trabalhada a comunicação entre esses grupos indígenas quando dos sopros. 
Após os cantos no primeiro contato, os Ashaninka convidam novamente os 

Sapanáwa para que comam e sentem na festa que faziam na Aldeia Simpatia. 

Também alertam esses índios quanto ao tempo nublado. Os Sapanáwa recusam o 

convite feito tanto verbamente, quanto não verbalmente, o que respondem, como já 

mencionado, com o passo para trás, com os gestos de manutenção de distância e 

com as falas sobre as doenças. Diante da recusa dos Sapanáwa de seguirem até a 

aldeia, os funcionários da FUNAI reforçam, em língua Páno, o convite nos turnos 

(107), (109), (115), (116) e (117), o que também é feito pelos Ashaninka em (111). 

Dizem para os Sapanáwa atravessarem o rio e irem sim à Aldeia Simpatia para que 

pudessem comer. No turno (114), os funcionários fazem isso em português. 

Conversando com o Ashaninka depois da entrega das bananas, os índios 

Páno afirmam, em sua língua indígena, que os não índios são maus no turno (86), 
citado acima, o que é claramente entendido por um Ashaninka, que repassa aos 

funcionários da FUNAI, em português, no turno (87), o que foi dito pelos Sapanáwa. 
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Na ocasião da distribuição de fósforos, quando um funcionário da FUNAI pede a um 

Sapanáwa uma flecha em português e apontando, este responde na língua 

Sapanáwa que bastava o funcionário pegar o material na árvore e confeccionar uma 
flecha (42). 

No turno (127), depois dos nãos, em português e espanhol, ditos pelo 

funcionário da FUNAI para que não saqueassem a aldeia, um dos Sapanáwa 

responde: hnhn hnhn ‘Sim! Sim!’. O funcionário pede, então, em língua 

Páno, para que fossem embora (128). Ao que outro Sapanáwa responde nos turnos 

(129) e (132): hedeba hedeba; numa afirmação de que estava já satisfeito com os 

objetos que tinha pego e, então, já poderia ir embora, o que demonstra ao se dirigir 

rumo ao barranco do rio, saindo da aldeia. 

Os fatos mencionados acima mostram que houve comunicação por parte 
dos Sapanáwa, dos Ashaninka e ainda por parte da FUNAI, mesmo com um menor 

domínio de línguas Páno pelos funcionários. Os Ashaninka, com a comunicação 

empreendida em línguas Páno, desempenharam o papel dos intérpretes nesse 

contato. Diferentemente disso, para os contatos que analisa em relação a outros 

grupos, Alvarenga (2017, p. 70) afirma que “a cena intensa do primeiro contato é 

uma cena anterior não apenas à palavra, ao entendimento verbal, mas a qualquer 
proposta de encenação, em uma mise-en-scène tateante, conduzida pelos corpos e 

pela relação tátil e sonora que experimentam”. Os resultados diferentes alcançados 

por ambos os estudos se devem às distintas condições de produção em que o 
contato com o grupo Sapanáwa se dá. A ausência de mise-en-scène tateante no 

primeiro contato com os Sapanáwa se dá com base na memória, ante o medo das 

doenças, com base na imagem que os Sapanáwa tinham dos não índios, que para 

eles eram maus. 

Nesse contato, dado também ao domínio que os Ashaninka tinham de 

línguas Páno e ao entendimento que os Sapanáwa tinham do português, este 

advindo mais provavelmente de contatos prévios com falantes de espanhol, o 

contato não ocorre em condições anteriores ao entendimento verbal. O 
entendimento entre os Sapanáwa e os Ashaninka pela comunicação empreendida 

por estes últimos índios em diferentes línguas Páno foi tal que um Sapanáwa chega 

a questionar, no turno (45), como podiam se entender.  Então, supõe que os 

Ashaninka só poderiam ter ido às aldeias Sapánawa. Mas como, se não os viram? O 
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questionamento do Sapanáwa evidencia a grande proximidade existente entre as 

línguas da família Páno, o que foi fortemente sentido por esses índios especialmente 

pelo intenso emprego do léxico e da estrutura das línguas Shanenáwa e Kaxinawá 
pelos Ashaninka. Como mencionado, dentre as línguas Páno comparadas, 

considero a língua Noke Koin como a mais próxima do Sapanáwa, sendo o 

Shanenáwa extremamente próximo da língua falada pelos índios Noke Koin. As 

diferenças entre as línguas Sapanáwa, Noke Koin e Shanenáwa seriam equivalentes 

às encontradas entre o português e o espanhol na família românica. 

O próximo e último capítulo desta tese continua com a análise do verbal e do 

não verbal no contato Páno, tratando dos sopros e dos presentes. Nesse capítulo, 

será feito um maior detalhamento sobre os cantos, além de se abordar a noção de 

doença na cultura Páno. 
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7 CULTURA PÁNO E EFEITOS DE SENTIDOS 
   NO ENCONTRO ENTRE ISOLADOS E FUNAI 
 
 
 

Como assinala H. Couto (2017, p. 29-30), “sempre que se dá um contato de 

línguas tem-se concomitantemente um contato de culturas”. O presente capítulo 

trata desse contato cultural, buscando entender o funcionamento do discurso verbal 

e não verbal do contato, tomando-se a cultura Páno. 

Certamente, além dos pontos levantados neste capítulo, outras questões 

culturais deveriam ter sido tomadas para a análise, mas meu olhar de forasteira não 

me permitiu sequer perceber que determinados detalhes eram culturais. De acordo 

com Guimarães (2012, p. 61), “alguma coisa escapa, na verdade, dos dois lados, 
invisível e impensável para cada uma das metades em contato”. 

Conforme Alvarenga (2017), a cena do contato envolve a atuação 

imprevisível dos índios em isolamento, das cosmologias, suas políticas, das 

histórias, agências da natureza, além das instituições da sociedade nacional que 

nele interferem. Alvarenga (2017, p. 250) salienta que o problema central está na 

“diferença entre os mundos que estão em questão na situação do contato, o que não 
se resolve apenas pela via da tradução (ao menos, da tradução tal como a 

concebemos habitualmente)”. 

O item que segue procura, a partir do mundo Páno, abordar a visão  que 

esses índios têm a respeito das doenças para, então, entender como elas são vistas 

no contato25. 

 
 
 
 
 
                                                        
25 Para estudos antropológicos sobre doenças e contato entre grupos indígenas, ver Albert (1992) 
para os Yanomami e Bruchillet (2002) para os Desana. 
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7.1 RESTRIÇÕES, FEITIÇOS, SUSTOS E QUEDAS 
 

 
Entre os Yawanawá da família Páno, segundo Pérez Gil (1999), as doenças 

surgem de quebras de reguardos e tabus. Também podem advir de feitiços. Entre 

outro grupo dessa família linguística, os Noke Koin, elas advêm, de acordo com E. 
Lima (2000), ainda do susto. Uma pessoa é formada por dois espíritos: yora vaka e 

wero yushin. Este é o espírito que, após a morte, deve atravessar um grande rio. O 

outro espírito que compõe a pessoa, o yora vaka, mais conhecido por yuxin, 

permanece, após a morte, nas proximidades da sepultura, vaga pela floresta, pela 

aldeia e roçados, até que desaparece. As doenças advêm do rompimento do 

equilíbrio entre o corpo e esses espíritos que compõem a pessoa, sendo esse 
rompimento causado por um agente externo. Assim, as doenças teriam entre esses 

índios sempre uma origem exterior. É a ligação desses espíritos ao corpo a 
responsável pela vida. Tanto os xamãs e os rezadores, quanto outras pessoas 
podem levar à morte de alguém por feitiços. Acerca da feitiçaria, rao, E. Lima (2000, 

p. 151) aponta: 
ouvi a seguinte frase de Mani, mas versões ligeiramente modificadas me 
foram ditas por outras pessoas: "Tinha muita gente que só morria de rao. 
Nesse tempo não tinha FUNAI... Quando eu era pequeno, do tamanho 
desse menino [aponta para um garoto de doze anos], só morria gente de 
rao." A justificativa sempre dada é de que as pessoas se irritavam pelos 
motivos mais banais e logo tramavam a vingança lançando mão de 
feitiçaria. O fim da feitiçaria teria permitido também o aumento populacional 
e a reunião de vários parentes em paz na aldeia. Nas palavras de Kako, 
"antigamente nós mesmos não gostávamos um do outro. Hoje já está tudo 
reunido, todos os parentes. Foi assim que o pessoal acabou com essas 
coisas, não aceita mais essas coisas." 
Por qualquer desentendimento a feitiçaria era lançada. Os Katukina 
costumam se explicar dizendo que desde que suas terras foram 
reconhecidas pela FUNAI, na primeira metade da década de 1980, a 
feitiçaria tornou-se "proibida". Entretanto, não me parece que esta foi uma 
"proibição" imposta ou sugerida por pessoas de fora (os funcionários do 
órgão tutor, por exemplo). Antes, parece-me uma interpretação própria dos 
Katukina, de que se eles foram reconhecidos oficialmente pela "lei dos 
brancos" deveriam orientar suas condutas por estas mesmas leis. 
Evidentemente, a compreensão e adesão ao conjunto de leis brasileiras é 
bastante precária e a interpretação dos katukina para o assunto não é 
exaustiva. Proibidas ou não, as acusações persistem e dizem respeito ao 
passado recente e também aos dias atuais. 

Conforme a autora, os Noke Koin não apresentam uma palavra geral para 

designar as doenças. Essas são referidas sempre pelos sintomas ou pelo conjunto 

deles: “teshotae, diarréia, okoiki, tosse, mampoti nanae, dor-de-cabeça, yonatae e 
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shana, febre, matxi, frio e nishon, tontura/loucura” (LIMA, E., 2000, p. 58). As dores, 

que podem ou não ser uma doença, são designadas por isinai. É considerado vopiai 

‘muito doente’ quem apresente um ou mais sintomas agudos com prostração, perda 
de disposição e apetite, estando por falecer. 

E. Lima (2000) explica que as crianças, para os Noke Koin, ainda não são 

tidas como plenas no que se refere ao corpo físico, ao espírito e à sociedade. Esses 

laços são fracos no início da vida. Assim, o susto por reprimendas pode fazer com 

que a ligação entre o corpo da criança e seus espítitos seja rompida, o que provoca 
febre, choro, agitação. “Mani, que é um rezador, diz que nessas situações o yora 

vaka, espírito do corpo, daquele que gritou ou bateu na criança ‘cai em cima’, 

sobrepujando o próprio espírito dela, que se enfraquece e ameaça abandoná-la” 

(LIMA, E., 2000, p. 81). Os pais que se excedem são publicamente repreendidos. As 

quedas também podem levar ao desequilíbrio da ligação do corpo aos espíritos da 

pessoa. Quando decorrente dos animais comidos, a doença apresenta sintomas 
correspondentes ao comportamento do animal: 

pacas, tatus, cotias e jacarés são bichos de hábitos rastejantes e de casco 
ou que vivem em tocas subterrâneas ou não. A interpretação dos Katukina 
associa tais hábitos ao abdômen e tudo se passa como se o bicho tivesse 
mesmo se instalado no corpo, provocando o enrijecimento da barriga (LIMA, 
E., 2000, p. 69). 

A ingestão de animais, quando em situações que não são as controladas, 

leva a uma confusão entre substâncias dos animais e dos homens, o que acarreta 

consequências para os humanos. Os animais são ex-humanos, como narrado no 

mito apresentado na seção 3.2. “São possuidores não só de espíritos mas de 

substâncias que, de alguma maneira, interagem e circulam entre homens, mas cuja 

interação e circulação podem resultar no inverso da caça, i.e., os homens podem ser 

transformados em presas” (LIMA, E., 2000, p. 71). 

O sangue fresco carrega as características dos animais. Dessa forma, a 

ingestão de carne não deve ocorrer em situações específicas. A paca, no abdomên, 

devora as entranhas de uma pessoa, levando a uma debilidade do corpo que pode 

provocar a retirada do yora vaka e wero yushin, acarretando a morte da pessoa. 

Os Noke Koin que compartilham substâncias com o doente devem guardar 
junto dela uma dieta específica. Carnes de caça não devem ser consumidas. Se há 

quebra da dieta por algum consubstancial, isso terá reação direta sobre o doente, 

agravando seu estado. Consubstanciais são também comensais. Os irmãos, quando 
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filhos do mesmo pai e mãe, apresentam corpos iguais substancialmente, sendo 

necessário que tomem cuidados uns pelos outros. Irmãos unilaterais possuem 

corpos parcialmente iguais. Nesse caso, também devem seguir as restrições 
impostas pela doença. Filhos e pais se resguardam mutuamente. Entre os Noke 

Koin, uma criança pode ter vários pais, pois o são todos aqueles que tiveram relação 

sexual com a mãe durante a gravidez e quando da concepção, devendo todos esses 

homens manter uma dieta quando de uma doença da criança. Na prática, porém, 

apenas o genitor que assumiu a criança mantém as restrições, o que não afasta a 

possibilidade dos demais genitores ocasionarem a morte do filho por não seguirem a 

dieta adequada. Além de restrições alimentares, há também restrições sexuais. Pai, 

mãe e os irmãos do doente não devem manter relações sexuais, a evitar o contato 

com secreções exteriores à família elementar. O casal não deve manter restrições 

alimentares um pelo outro, apenas sexuais. 

As seções de cura são antecedidas por perguntas do rezador acerca do que 
o doente comeu, se se assustou, levou alguma queda e sobre o que sonhou. Uma 

doença pode ser prevista através dos sonhos, assim como acidentes e mortes. 

Anteriormente a uma seção de cura, um rezador busca saber dos sonhos do doente, 

bem como de seus familiares, na busca de decifrar o diagnóstico através do que foi 

sonhado. No entanto, nem tudo o que se sonha se traduz em diagnóstico, mas os 

sonhos são sempre lugar de conhecimento, sejam eles visões acompanhadas ou 
não do uso de ayahuasca – uma bebida alucinógena – ou rapé. Os sonhos são 
entendidos como viagens de um dos espíritos ligados ao corpo, o wero yushin. São 

viagens que são feitas a outros mundos e que não são dominadas pela própria 

pessoa. 

O item que segue procura, a partir do mundo Páno, analisar os sopros 

realizados pelos Sapanáwa durante os primeiros contatos, seguindo a cosmologia 

Páno. 
 
 
7.2 ENTRE SOPROS 
 
 

No vídeo, nos contatos entre os Sapanáwa, Ashaninka e FUNAI que 

sucedem o primeiro contato no rio Envira, esses índios Páno aparecem realizando 
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sopros. Sopram com as duas mãos encurvadas como conchas frente à boca, uma 

junto à outra, abrem os braços, passam a mão nas axilas e esfregam as mãos: 

 
 

 
Imagem 26 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 
 

 
Imagem 27 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 
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Imagem 28 - Fundação Nacional do Índio (2014) 

 

 
Como aponta E. Lima (2000), é através do sopro que Koka Pinhotxari 

transforma os cabelos de suas pernas em aves no mito sobre o gavião grande 

apresentado no Capítulo 3 desta tese, na seção 3.2. Para os Noke Koin, esse 
demiurgo ou outro, Koka Notowani, restitui a vida aos espíritos dos mortos que, após 

vencerem os obstáculos do pós-morte e chegarem até ele, confere ao morto um 

corpo que não perece, o que faz retirando o coração do espírito ou, em uma outra 
versão, a pele e dando um sopro na parte retirada. Quando habitava a terra, Koka 

Notowani, soprando o coração de uma criança morta, fez com ela voltasse em vida. 

E. Lima (2000) analisa que, entre os Noke Koin, os sopros estão nos mitos e 
no destino de quem morre numa associação à vida. Em relação ao surgimento 

desse grupo indígena e de outros povos, incluindo os não índios, há o seguinte mito 
em E. Lima (1994), narrado pelos Noke Koin. O filho de Shoma Wetsa, uma mulher 

cujo corpo era de ferro e que tinha nas costas machado, terçado e outros objetos, 
casa-se com uma índia e têm um filho. Apesar de temer que Shoma Wetsa comesse 

o neto, o homem deixa a criança sob seus cuidados e sai com a esposa para caçar, 
pois a criança havia crescido e já era pesada para ser carregada. Shoma Wetsa 

mata seu neto e o assa. O homem e sua esposa descobrem o ocorrido com o filho e 
planejam, então, matar Shoma Wetsa queimada, já que flecha não entraria em seu 

corpo de metal. Enquanto era queimada, Shoma Wetsa diz (LIMA, E., 1994, p. 177): 
–– “Cuidado, meu filho, que lá vai o machado, terçado, punhal que vai sair 
das minhas costas. Já que você está com sua mulher, para morar com sua 
família, você tem que fazer um remédio. Você tira um pedaço de cipó no 
nascer do sol... Depois que você tirar o cipó, você masca e sopra no rumo 
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de onde nasce o sol”. 
Aí o filho dela não ouviu direito e tirou a raiz do cipó no poente do sol. 
Mastigou o cipó e soprou em direção ao poente. Daí surgiu outros nawa: 
cariú, kulina e outras nações26. Se ele tivesse tirado o cipó e assoprado no 
nascer do sol só ia existir nós, os katukina. Mas como ele entendeu mal veio 
outras nações. Aí ele mastigou só um pedacinho de cipó no nascer do sol e 
veio mais Katukina. 

E. Lima (2000) explica que também as cobras grandes, como as sucuris, são 

conhecidas pelos Noke Koin por seus sopros fortes quando atingem a superfície do 

rio, caracterizados como verdadeiros estrondos. Essas cobras ocupam papel central 

na cosmologia Noke Koin, sendo elas as responsáveis pela formação de xamãs e 

rezadores no grupo, processo que se inicia prototipicamente com o encontro com 

uma dessas cobras na floresta. Como explica um Noke Koin em Góes (2007, p. 
128): “foi cobra (rono yuxin) que ensina tudo, ensina reza, ensina virar pajé, ensina 

as plantas que a cobra plantou, tudo foi cobra que plantou. [...] tudo foi cobra que 

fez, a onça cobra fez e deixou no mato”. 

Para esse grupo indígena, segundo E. Lima (2000), essas cobras são 

imortais, o que é garantido a elas por deterem uma pedra da eternidade que seria 
dada aos Noke Koin por um nawa, mas que esses, transcorrido algum tempo, 

mandam uma criança buscar. O nawa fica, então, receoso de entregar a pedra à 

criança, irritando-se e nunca mais a dando a esses índios. Quando trocam de pele, 

essas cobras rejuvenescem e nunca morrem. Dentre as palavras pelas quais os 

Noke Koin denominam os rezadores, uma delas é formada pela palavra para sopro. 

De acordo com a antropóloga, os sopros não podem ser apartados dos cantos de 

cura, sendo parte deles. A autora aponta que 
todos os procedimentos relativos à cura necessariamente supõem a 
entonação ritmada de certas palavras. Contudo, os cantos são 
entrecortados por pausas para aspirar rapé (rome poto) e sopros, muitos 
sopros, buscados no fundo do peito, e que depois de horas entremeiam-se 
com as palavras, distorcendo-as a ponto de torná-las incompreensíveis 
(LIMA, E., 2000, p. 131). 

Os Sapanáwa, quando perguntados por um Ashaninka sobre os movimentos 

que faziam, compreendem prontamente e dizem que estão começando a sentir dor 

quando respiram: 

 

 

                                                        
26 Um tema trabalhado na Antropologia acerca do contato são as atualizações feitas na cosmologia 
dos grupos indígenas (ver ALBERT; RAMOS, 2002). Discursivamente, no mito em questão, o 
surgimento dos não índios e outros povos se coloca como um discurso fundador. 
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(32) Ashaninka F 

[apatenova] 

a pa  teno va 

amigo levantar os braços soprar PST 

‘Amigo, levantou os braços, assoprou...’ 

 

 

(33) Sapanáwa C 

aatekaj] 

a a te ka i 

ter dor respirar começar PRES 

‘Estou começando a ter dor para respirar’. 

 
 
Os Sapanáwa começavam a sentir os primeiros sintomas do que temiam 

pela memória: si ja, uma doença do não índio. Era o início de um resfriado, ao 

qual tratavam de curar com o uso xamânico do sopro. 
 
 
7.3 UM DISCURSO CANTADO 
 
 

Ao longo do primeiro contato, tanto os Sapanáwa, quanto os Ashaninka 
cantam. Esses cantos não são xamânicos, tampouco cantos característicos de 

festas. Por meio dos cantos no primeiro contato, os Sapanáwa constroem seu 

discurso em que pedem o que desejam com aquele encontro, dizem o porquê de 

estarem ali na Aldeia Simpatia, discurso advindo das condições de produção. 

Como estavam passando por uma guerra interétnica, vinham em busca de 
ferramentas. Há dias na floresta, pelas intermediações da Aldeia Ashaninka, 

estavam longe das plantações feitas nas aldeias Sapanáwa. Queriam comida e 

também ayahuasca. Ademais, estavam sem mulheres para casar, com uma parcela 

de jovens sem perspectiva de encontrar uma esposa. Querem também os cachorros 

que os Ashaninka, no turno (26), oferecem, demonstrando terem entendido o que foi 

dito pelos Aruák em línguas Páno. 
Apesar de não elencarem entre os pedidos, buscam também roupa, como se 
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observa no capítulo anterior. Em entrevista (AQUINO, 2015a, p. 3), um intérprete 

deles relata que, na Base do Xinane, o grupo “todo o tempo usa camisa de manga 

comprida. Lá no Envira, no inverno, pium e carapanã é praga”! Outro pedido que 
também não é feito nesse primeiro contato, com os cantos, é o de fósforos. Isso 

porque, certamente, antes do contato na Aldeia Simpatia, os Sapanáwa não tinham 

conhecimento de qual era a utilidade daquele objeto. Como foi noticiado27 na época 

do primeiro contato, a equipe da FUNAI encontrou com os Sapanáwa uma série de 

objetos que guardavam em uma bolsa. Dentre esses objetos, havia uma caixa de 

fósforo, um saco de sal da marca Caiçara vazio, uma carteira do Corinthians e 

parafusos e porcas, estes usados para o carregamento de cartuchos na espingarda. 

Os cantos dos Sapanáwa se iniciam, no vídeo, a partir do turno (18), depois 

de um canto de um Ashaninka (14). No vídeo, anteriormente aos cantos, apenas o 

pedido de comida é feito, tanto de forma verbal quanto não verbalmente, com o 

emprego do gesto da mão na barriga, apertando, trabalhado no capítulo anterior. 
Com os cantos dos Sapanáwa a partir do turno (18), esse pedido de comida é 

reforçado, ao qual acrescentam que querem também machado, mulheres, cachorros 

e ayahuasca. Seguem os turnos em que constroem o seu discurso de pedir: 

 

 
(4) Sapanáwa B 

[ajpeama] 

a jp ea j (-)ma 

haver banana 1SG ter NEG 

‘Tem banana. Eu não tenho’. 

 

 

(5) Ashaninka A 

[jwpii] 

jw pi  i 

jabuti comer IMPER PRES 

‘Coma jabuti.’ 

 

 

 

 
                                                        
27 Terra Magazine (2014). 
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(6) Sapanáwa B 

        ((gesto de fome)) 

 

 

(7) Ashaninka A 

        [noqnaajmajmattujma] 

noqna  a j (-)ma j (-)ma ttu  j (-)ma 

1PLPOSS  amigo ter NEG ter NEG aves pequenas ter NEG 

‘Nosso amigo, não tenho. Não tenho aves pequenas, não tenho’. 

 

 

(8) Sapanáwa B 

        (inaudível) 

 

 

(9) Ashaninka A 

        Vamo lá comer logo, vamo bora! 

 

 

(10) Sapanáwa B 

[huamda] ((gesto de fome))     [hutp] 

hu a mda hu tp 

gostar haver cheio gosto feia 

‘Gosto. Tem muita. Gosto de não muito bonita também’. 

 

 

(11) Ashaninka A 

                                                             Ah... Ele tá com fome. Ele tá com fome. [ktactanonia] 

                                                                          kta cta     noni    a 

                                                                          panela panela   homem      amigo 

                                                                         ‘Panela, panela, homem amigo!’ 

 

 

(12) Sapanáwa B 

[p] ((gesto de fome)) [p] 

p               p 

banana-nanica banana-nanica 

‘Banana-nanica, banana-nanica’. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(13) Sapanáwa C e D 

        (inaudível)  

 

 

(14) Ashaninka A 

        ((cantando)): [zna]                            

                               zna 

                                       quente 

                               ‘Quente...’              

 

               

(15) Sapanáwa D 

eaea] 

ea ea 

amigo amigo 

‘Amigo, amigo!’ 

 

 

(16) Ashaninka A 

aa] 

a a 

amigo amigo 

‘Amigo, amigo!’ 
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(17) Funcionário da FUNAI E 

       [tobitobi] 

       tobi  tobi 
       nadar nadar 

       Nada, nada! 

 

 

(18) Sapanáwa C e B 

       ((cantando)): [jma jma jma jma jma jma jma jma jma] (inaudível) [dzme] (inaudível) 

j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma    j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma    dzme 

ter    NEG     ter   NEG     ter    NEG     ter    NEG     ter    NEG      ter    NEG     ter    NEG     ter    NEG    ter    NEG     machado 

‘Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho 

(inaudível) machado’. 

 

 

(19) Ashaninka A 

((cantando)): [tobitobi] 

tobi tobi 
nadar nadar 

‘Nada, nada!’ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(20) Sapanáwa D 

(apontando) [ma] 

ma 

moça 

‘Moça.’ 

 

 

(21) Sapanáwa C 

((cantando)): [dzmedzme] quiero comer [dzmeve] 

dzme dzme dzme ve 

machado machado machado mulher 

‘Machado, machado, quiero comer, machado, mulher...’ 
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(22) Sapanáwa B 

((cantando)): [jma jma jmane] 

j (-)ma j (-)ma j (-)ma ne 

ter NEG ter NEG ter NEG ayahuasca 

‘Não tenho, não tenho, não tenho ayahuasca...’ 

 

 

(23) Ashaninka A 

((cantando)): [jmajmajmajmaaknocenajmaktaa    nwwnava] 

j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma  a   kno  cena    j  (-)ma  kta    a   nw  w   na       va 

ter    NEG     ter    NEG    ter    NEG     ter   NEG    amigo   arco      nome     ter    NEG   panela   saia   povo      anta     língua     canto 

                    para  quando 

                                                                                                                                                                                                   tomam ayahuasca 

‘Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, amigo, arco, nome, não tenho panela, saia, povo, anta, língua, canto 

para ayahuasca’. 

 

 

(24) Sapanáwa C 

                                                                                                             ((ri)) 

 

 

(25) Ashaninka A 

Eh... Vamo lá, borboleta! Vamo comer! 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(26) Ashaninka A 

         [noqnaptaatitiaa 

         noqna pta a  ti ti a a 

         1PLPOSS pequeno amigo IMPER cachorro cachorro amigo amigo 

         ‘Nosso grande amigo, cachorro, cachorro, amigo, amigo!’ 

 

 

(27) Sapanáwa B 

         ((cantando)): (inaudível) [ip] (inaudível) [ipuijmajmajmajmajmajmati] 

p               pu             i   j  (-)ma   j  (-)ma  j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma    ti 
banana-nanica     banana-nanica    PST   ter   NEG      ter   NEG     ir     NEG      ir     NEG     ir     NEG      ir     NEG     cachorro 

‘(inaudível) banana-nanica (inaudível) banana-nanica, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não 

tenho, não tenho cachorro...’ 
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(28) Ashaninka A 

[noqnaa] 

noqna  a  

1PLPOSS  amigo IMPER 

‘Nosso amigo!’ 

 

 

(29) Funcionário da FUNAI E 

[    ] 

  

mulher mulher 

‘Mulher, mulher!’ 

 

 

(30) Ashaninka A 

               [pauepaue] 

  pa u e pa u e  

  comer gostar PRES comer gostar PRES 

               ‘Gosta de comer, gosta de comer.’ 
 

 
No vídeo, durante os cantos, os Sapanáwa riem. Um deles balança os 

braços para cima: 

 

 

 
Imagem 29 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 
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Imagem 30 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 

 
Também durante os cantos, o mesmo Sapanáwa estende os braços para 

frente com a palma da mão aberta, depois esfrega as mãos, estende-as novamente 

para frente, coloca os braços sobre a cabeça e abre-os para o alto: 

 

 

 
Imagem 31 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 
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Imagem 32 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 
 

 
Imagem 33 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 

 
 

 
Imagem 34 - Fundação Nacional do Índio (2014b) 
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Imagem 35 - Fundação Nacional do Índio (2014b)28 

 

 

Entre os Jamináwa, Carid Naveira (2007) descreve um tipo de canto 
semelhante, cujo refrão é a palavra yama, tal como o estribilho dos cantos 

Sapanáwa. A repetição de jma nesses cantos, portanto, não funciona como os tipos 

de repetição descritos no capítulo anterior. Para essa palavra, o autor apresenta 

uma infinidade de traduções entre os Jamináwa. Da mesma forma que os cantos 
deste grupo, os cantos Sapanáwa também apresentam contenções respiratórias. 

Na língua Sapanáwa, [jma] ‘não ter’ contém um clítico comum nas línguas 

Páno, responsável pela negação. Esse clítico, nessas línguas, tanto pode ser livre, 

como em Yawanawá (ver GARCIA, 2002), quanto preso, como em Noke Koin (ver 
AGUIAR, 1994a). Os dados da língua Sapanáwa não nos permitem precisar o 

comportamento desse clítico nessa língua. Independente disso, a tradução de [jma] 

seria a mesma, ‘não ter’, para esses cantos. No discurso dos cantos dos Sapanáwa, 
esse verbo funciona materializando os pedidos por comida, ayahuasca, mulheres, 

machado e cachorro. Se não os têm, logo ao dizerem isso nos cantos, faziam um 

pedido aos Ashaninka. 

Os cantos dos Ashaninka, que entremeiam os cantos dos Sapanáwa, são 

também feitos com base na noção que a cultura Páno confere a cantos desse tipo, o 

que certamente esses índios Aruák aprenderam ao longo da convivência com 

grupos Páno da região. Os Ashaninka tratam, nos cantos que fazem, também da 

                                                        
28 A qualidade desta imagem se deve aos muitos movimentos da câmera no momento. 
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situação que vivem naquele contato. Dizem zna ‘quente’ em referência à comida 

que estava sendo pedida pelos Sapanáwa. Com tobi tobi ‘nada, nada’, pedem para 

que os Sapanáwa atravessem o rio Envira e venham até eles. Por fim, cantam: 

[jmajmajmajmaaknocenajmaktaanwwnava] ‘não tenho, 

não tenho, não tenho, não tenho, amigo, arco, nome, não tenho panela, saia, povo, 

anta, língua, canto para ayahuasca’. Aqui jma, ‘não ter’, funciona, em sua maioria, 

diferentemente do que em relação ao discurso Sapanáwa, com exceção da 

referência a cena e nw, com as quais afirmam não saber quem eram aquelas 

pessoas do outro lado rio, quem era aquele povo, como um pedido para que lhes 

fosse dito. 

Numa direção parecida nos cantos, mas que não configura um pedido, os 
Ashaninka contam não saber a língua daquele povo, nem os cantos que os Páno 

entoam quando tomam ayahuasca, numa referência ao turno imediatamente anterior 

de um índio Sapanáwa (22), em este acaba de pedir, por meio de um canto, ne 

‘ayahuasca’. No canto Ashaninka, jma constrói um discurso de paz – não tinham 

arco. Cantam também que não tinham anta para que esses índios Páno pudessem 

comer esse tipo de caça. Em relação ao não ter panela e saia, enquanto jma 

funciona no discurso Sapánawa para pedir, no discurso dos Ashaninka é usado para 

negar o pedido de objetos, dizendo que panelas e roupas não serão dadas porque 
esses Aruák não as tinham, o que nos remete à discussão desenvolvida na próxima 

seção. 

Os cantos feitos pelos Ashaninka funcionam, então, como respostas aos 

pedidos feitos pelos Sapanáwa de comida e objetos, fazem referência à situação de 

contato vivida. Tomados em seu conjunto, os cantos dos Sapanáwa e o dos 

Ashaninka funcionam como um diálogo que materializa o discurso daquele contato. 

Através dos cantos, os Sapanáwa deixam claro o que vinham buscar, o que 

esperavam daquela alteridade. 
A última seção deste capítulo que segue aborda o tratamento dado pelos 

Páno aos presentes. Estes constituem o centro do discurso não só dos cantos, mas 

de todo o contato mostrado no vídeo analisado. Os cantos ajudam a compor o 

discurso sobre os presentes, que se dá, ao longo do contato, também em outras 

realizações verbais e não verbais. 
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7.4 PRESENTES E SOVINICE 
 
 

Um mito do grupo Noke Koin, coletado por E. Lima (1994), narrado por 

esses índios à antropóloga, trata da sovinice e do surgimento do fogo entre esses 

índios. A onça sempre ia caçar e pedia para que o periquito e a coruja ficassem 

cuidando do fogo, para que ele não se apagasse, o que faziam sob a promessa de 

que ganhariam da carne que a onça caçasse. Entretanto, a onça sempre comia tudo 

sozinha, sem repartir com o periquito e a coruja, que estavam com fome, deixando 

para esses só os ossos. Revoltados com a atitude da onça, planejam roubar o fogo 

dela. O periquito carrega o fogo até um oco de um pau, no alto. Desde então, a onça 

passa a comer carne crua. Segundo o mito (LIMA, E., 1994, p. 187-189), 
assim que o periquito colocou o fogo no oco do pau, ficou lá cuidando para 
que o fogo não apagasse. 
O periquito tinha o bico grande. O fogo queimou todo o bico dele. Por isso 
hoje ele tem o bico bem pequenininho. 
[...] O periquito pensou: 
–– “Eu vou dar o fogo para meus amigos...” 
Aí deu fogo para nós. Porque antes a gente comia só carne crua. O 
periquito que deu o fogo para nós. 

Arisi (2011) apresenta diferentes mitos do povo Matis, que como esse mito 

do grupo Noke Koin, também tratam da sovinice. Entre os Noke Koin, conforme E. 
Lima (2000), após a morte, um dos espíritos que compõem a pessoa morta, o wero 

yuxin, tem de fazer uma travessia de uma ponte que liga a terra ao céu. Para a 

travessia a ser feita pelo wero yuxin da pessoa falecida, há quatro tipos de ponte 

sobre um grande rio. Esses diferentes tipos servem a cada um dos clãs do grupo. 

Assim, o clã Wanĩnáwa (‘povo da pupunha’) tem uma ponte de pupunha para a 

travessia, o clã Varináwa (‘povo do sol’), uma ponte de taboca, os Numanáwa (‘povo 

da juriti’), uma de açaí, e a dos Kamãnáwa (‘povo da onça’) é de samaúma. Estão 

estes últimos em vantagem, uma vez que possuem a ponte mais larga por ser feita 

de samaúma. Os demais devem se equilibrar em pontes finas e qualquer 
desequilíbrio que leve à queda interrompe a ida do espírito para o céu e, inclusive, a 

sua própria existência. Quanto aos demais clãs, o Satanáwa (‘povo da lontra’) e o 

Naináwa (‘povo do céu’), os Noke Koin não sabem ao certo como fazem a travessia. 

No caso dos Satanáwa, alguns Noke Koin acreditam que fazem a nado, já que é o 

povo de um animal aquático, a lontra. Quanto aos Naináwa, sendo o ‘povo do céu’, 

não precisariam de ponte. 
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E. Lima (2000) diz que as pontes do grande rio, além de variarem em 

largura, são diferentes também em comprimento. Quem tiver sido em vida uma 

pessoa sovina não consegue chegar ao céu. Suas pontes não apresentam o 
comprimento que deveriam. Apenas as pontes das pessoas generosas têm o 

comprimento total. As pontes dos sovinas possuem apenas metade do tamanho e, 

assim, avarentos não completam a travessia. Tendo sido sovina, suas pontes 
também são sovinadas e o wero yuxin fica na metade do trajeto, sofrendo ataques 

de cupins que tomam todo o seu corpo, restando de fora apenas os órgãos genitais. 

Viram verdadeiros cupinzeiros. Outros espíritos que por ali passam a caminho do 

céu dão pancadas com um pedaço de pau nos avarentos cobertos de cupim. Entre 

os Noke Koin, em relação aos comportamentos terrenos, apenas a avareza é capaz 
de impedir que o wero yuxin de uma pessoa chegue ao céu, o que denota a 

importância desse comportamento intermediando as ações terrenas. 

De acordo com Lagrou (1992), os Kaxinawá da família Páno denominam 
yauxi aos sovinas e duapa aos generosos. Em relação ao seu trabalho de campo 

junto a esses índios, a autora conta sobre a divisão que deveria fazer das coisas que 

levava consigo a campo: 
tinha um perfume altamente atraente para os Kaxinawá: o Autan. Passá-lo 
escondido na mata (sem acompanhantes, o que uma mulher não deve fazer 
nunca), não adiantava. Voltava e todo mundo comentava o cheiro do xiun 
dau (remédio para pium). Não havia nenhuma preciosidade que tentasse 
poupar com maior cuidado, como se minha sobrevivência na selva 
dependesse dela. As histórias dos Acreanos sobre as pernas inchadas e 
infeccionadas, provocando febre e feridas nas “paulistas” (gente que vem do 
Sul) estavam gravadas na minha memória. Mas os Kaxinawá testaram 
nossa generosidade especialmente com relação a estes perfumes exóticos 
e eficientes, uma preciosidade não só para nós, mas também para eles. O 
exercício era de dividir tudo e de não precisar de algo diferente dos recursos 
aos quais todo mundo tinha acesso. 
Vivia na casa do chefe, e se tomasse um comprimido qualquer, o mais 
velho da casa esperava que compartilhasse o remédio com ele, doente ou 
não. Resultado: não tomei mais nada para sintomas específicos e 
organizava essas coletivas de placebo: uma colher de mel para todo 
mundo, um comprimido de ginseng ou levedo de cerveja (LAGROU, 1992, 
p. 30). 

A autora aponta que esses índios têm determinadas expectativas em relação 

às pessoas que chegam entre eles, incluindo os pesquisadores. Em relação a essas 
expectativas dos Kaxinawá no que diz respeito a essa pesquisadora, Lagrou (1992, 

p. 37) ressalta que 
meu papel seria de fazer para eles uma troca vantajosa na cidade. 
Tínhamos, eu e eles, consciência do significado deste outro tipo de troca: eu 
estava me submetendo, voluntariamente, a uma troca desigual, invertendo 
as regras do jogo. Um Kaxinawá chegou a verbalizar o subentendido 
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literalmente, com um sábio sorriso que justificava o dito: “É claro que 
queremos te enganar, como os brancos sempre enganaram a gente, tiraram 
proveito da gente. Você não é assim, você é gente boa quando deixa a 
gente tirar. Vocês lá têm muito, compra de novo. Nós sabemos disso, você 
sabe disso”. 

Tendo-se em vista a noção de bondade para os Páno, os presentes 

tradicionalmente dados no início do contato têm um efeito positivo reforçado pela 

cultura Páno no que diz respeito à repulsa cultural existente com pessoas que sejam 

sovinas. O discurso Páno sobre a sovinice está presente entre os intérpretes Matis 

dos Korubo, quando tratam da morte de um dos funcionários da FUNAI por estes 

índios. Segundo Arisi (2007), os Matis apontam a sovinice de uma lona e de um 

machado como o que provocou a reação violenta daqueles contra o funcionário que 

tomou de volta esses objetos, o que levou à morte de mais um servidor da FUNAI no 

contato com esse povo. 
Relacionado à questão do sovina na cultura Páno estaria, então, o efeito de 

sentido causado nos Korubo pela retirada de uma lona e de um machado. A visão 

da sovinice na cultura Páno teria, mediante esse ato do funcionário, intensificado o 

conflito existente no contato com os Korubo, levando a mais uma morte durante o 

contato com esses indígenas, o que pode ser observado na fala de um índio Matis, 

coletada por Arisi (2007, p. 88): 
esse cara que morreu, [...] ia num igarapé onde eles saíam e levava muita 
coisa, faca, terçado, machado, panela. Eles fizeram acampamento, para 
deixar material para os Korubo. Acho que eles gostaram deste barraco, da 
lona. Eles tiraram a lona, levaram a lona e o machado, essas coisas. Esse 
cara não gostou, ficou com raiva dos Korubo. Só que Korubo saíram noutro 
canto, bem na boca do igarapé Quebrado. Eles foram lá e tinham feito um 
barraco. Esse cara que morreu chegou e falou com um Mayoruna que 
entendia só algumas palavras. Mayoruna falou que Korubo não queria dar a 
lona de volta pra FUNAI, esse Mayoruna mentiu. Dizem que esse cara que 
morreu, tomou lona e machado de volta. Os Korubo ficaram com raiva 
porque eles gostavam desse barraco com a lona. Acho que Korubo 
brigaram com o Mayoruna, mas ele não entendia. Acho que eles ficaram 
puto, eles foram pro mato e não saíram mais. Passaram uns quantos dias, 
uns 15 dias, mas nós não sabemos. Quando eles apareceram, o Mayoruna 
não entendia bem, eles pediram mais coisas e disseram assim: “vocês 
trouxeram lona, machado, por quê?”, Korubo falou para eles, mas Mayoruna 
não entendia bem. A FUNAI perguntava, mas o Mayoruna não entendia 
bem, ele traduziu assim só pediu mais bolacha29. Aí eles marcaram esse 
cara para matar. Eles ficaram parecendo mansinho assim, chegaram. Acho 
que fizeram assim: folha de mato. Eles sabem folha de mato, só que eles 
fizeram assim passaram no corpo, acho que para marcar quem vai matar 
ele, quem vai matar o outro, acho que marcaram assim. Outra vez 
apareceram bem em frente aonde tá a FUNAI, na Base, do outro lado [do 
rio]. O Mayoruna e mais dois funcionários, um era o que morreu. 
Embarcaram na voadeira e foram embora. Subiram na terra. Korubo já 

                                                        
29 O correspondente a biscoito nessa variedade do português da região. 
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marcando, um agarra outro, outro agarra outro, acho que esse finado [...] 
gostou, acho que ele queria tirar foto do pessoal agarrado com Korubo. 
Tinha um Korubo que tava com um cipó amarrado, com esse cacete bem 
escondido. Virou para bater foto da Mayá agarrada com um funcionário da 
FUNAI. Acho que [Korubo] arrastou e chutou o pé. Chegou assim e bateu 
na cabeça, na hora morreu. 

Em outra fala de um intérprete Matis apresentada por Arisi (2007, p. 87), 

uma suposta sovinice de remédio para um Korubo doente teria também 

desencadeado o conflito, além de alguns alimentos que não teriam sido dados a 

esses índios: 
eles contaram como eles mataram o funcionário. Tiraram barracão, lona, 
ninguém deu nada. Pedindo farinha, bolacha. [...] não deu não. O Atsa 
pegou malária, ninguém deu remédio para ele, morreu. Por isso que eles 
tão com raiva, tão brabo, tão puto. Nós fomos perguntar como, por que 
vocês mataram. Eles falaram Atsa morreu. 

Um dos Matis conta também, em entrevista a Arisi (2007), que outro 
funcionário da FUNAI, chefe de posto, negou mais panelas aos indígenas Korubo. 

Por esse motivo, os Korubo queriam matá-lo. Esses índios se esconderam no meio 

do mato e acabaram cercando o funcionário, que foi salvo pelos três Matis que 

estavam presentes e conseguiram evitar. Com esses relatos de sovinice que, no 

discurso dos intérpretes Matis, teria levado a ataques violentos por parte dos 

Korubo, minha intenção não é, de forma alguma, justificar a retirada de vidas de 
funcionários, senão entender como os efeitos de sentidos diante da sovinice são 

produzidos no contato com os Páno a partir da cultura desses povos, a fim de que, 

inclusive, outras mortes possam ser evitadas nos contatos que venham a ocorrer 

com grupos Páno em isolamento. Afinal, de acordo com Orlandi (1993a, p. 18), 

“compõe também a estratégia discursiva prever, situar-se no lugar do ouvinte a partir 

de seu próprio lugar de locutor. Esse mecanismo regula a possibilidade de respostas 
e dirige a argumentação: são as antecipações”. Para isso, o trabalho com a cultura 

desses grupos, a qual constitui suas ideologias, se faz essencial para a 

compreensão da produção de efeitos de sentidos do verbal e do não verbal. 

Segundo um mito Noke Koin em E. Lima (2000), o filho único de uma viúva 

já idosa estava desejoso de comer pamonha. A mãe pede, então, milho a seu 
vizinho, que lhe concede, mas instrui sua esposa para que encha o cesto da velha 

com lenha e que, apenas por cima, coloque algumas espigas. Somente em casa, a 

Senhora descobre que havia sido enganada. Aborrecido, o filho da viúva planeja 

vingar-se. Para o próximo ano, planta um grande roçado de milho, organizando uma 

festa, para a qual todos são convidados, inclusive o vizinho avaro. Este resolve ir 
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embora antes da festa terminar, à noite e sozinho. O filho da viúva se prontifica a 

dar-lhe resina para que iluminasse o caminho. No entanto, pouca resina lhe dá, 

completando o restante com areia. Antes mesmo que alcançasse sua casa, a resina 
acaba nas proximidades do cemitério e o avaro é atacado por muitos espíritos – 
yuxin. O vizinho tem a pele arrancada por eles e amarrada entre as árvores, ficando 

impossibilitado de comer, porque sem pele, defecava em seguida. Nada do que 

comia ficava em sua barriga. 
Na língua Noke Koin, ruapa é a palavra empregada para ‘bom’, como consta 

em Aguiar (1994a). Essa palavra é semelhante fonologicamente à palavra dos 
Kaxinawá para designar pessoas generosas, duapa, que se opõem aos yauxi, os 

sovinas, conforme Lagrou (1992). A palavra a empregada no contato com os 

Sapanáwa, muito embora tenha sido aqui traduzida por ‘amigo’, seu sentido nas 

línguas Páno não corresponde com exatidão a esse sentido, sendo essa tradução 

apenas uma aproximação, tal como são as traduções. 

Para diferentes línguas Páno, os estudiosos traduzem os cognatos de a 

como ‘bom’ (ver CRUVINEL, 2013; A. PAULA, 2004). Essa palavra, nessas línguas, 
é também empregada para um tipo de abelha que não possui ferrão (ver CÂNDIDO, 

2004; FLECK, UAQUÍ, JIMÉNEZ, 2012). A pessoa a, portanto, é alguém bom. 

Empregada em um contexto de primeiro contato, essa palavra funciona no discurso 
expressando as intenções pacíficas dos sujeitos, no sentido de um não ataque, tal 

como as abelhas que não apresentam ferrão. Os efeitos de sentidos dessa palavra 

no discurso de ambas as partes no contato com os Sapanáwa – isolados e 

FUNAI/Ashaninka – giram em torno dessa noção de não ataque. Assim, há uma 

constante repetição da palavra a no discurso, como se pode observar na 

transcrição apresentada no Apêndice. 

No emprego feito pelos Sapanáwa no contato, observa-se a produção de um 

sentido que se soma a esse: o da sovinice. Na cultura Páno, a noção de pessoa boa 

inclui o fato dela não ser avarenta. De acordo com E. Lima (2000), a noção de 
avareza dos Noke Koin transborda a noção que os não indígenas têm dela. Além de 
conservar suas coisas para si e ser apegado a elas, o sovina – yohashi – é 

dissimulado, é mentiroso – yohai. Ele afirma não ter quando, na verdade, tem e dá 

sem verdadeiramente dar. Nos seguintes turnos do vídeo, ainda que a roupa que um 

Ashaninka tenta pegar de volta no chão e que os Sapanáwa tinham pego daqueles 



175 
 

índios poderia não ser daquele Ashaninka em específico, os Sapanáwa tomam 

como tal e afirmam que o amigo já estava vestido com uma camisa. Logo, enquanto 

a, teria de dar a outra a eles: 

 

 
(48) Funcionário da FUNAI I 

((gesto de “não” com o dedo)) Hum, hum. Vai? Não. Ham, ham, ham, ham. Só tem essa. Ele só tem essa. 

 

 

(49) Sapanáwa G 

[a:tee     stieaa] 

a tee sti ea a 

ter outro tronco amigo ter 

‘Tem outra no tronco. O amigo tem...’ 

 

 

(50) Funcionário da FUNAI I 

                 ((segurando e balaçando a ponta da camisa de um Ashaninka)) Esse? Esse aqui? 

 

 

E. Lima (2000) traz histórias mitológicas para caracterizar o sovina na cultura 

Noke Koin. Numa dessas histórias, quando ainda era o tempo dos antigos – 
shenepavo –, os Noke Koin não tinham ainda plantação. Yohashikonawa possuía 

um imenso roçado, em que havia plantado aipim, banana e milho. Os Noke Koin 

foram, então, pedir-lhe sementes, maniva e uma touceira de banana para que 
pudessem fazer um roçado. Yohashikonawa dá aos Noke Koin o que pediam. No 

entanto, as plantas não nascem. Aí vão os Noke Koin novamente ao Yohashikonawa 

pedir-lhe para que desse sementes, maniva e touceira outra vez. Contudo, o 
Yohashikonawa entregava aos Noke Koin propositalmente sementes, maniva e 

touceira cozidas e que, por isso, não germinavam. Os Noke Koin descobrem a falsa 

generosidade e, conseguindo um aliado, que era um homem-grilo, roubam do sovina 

sementes, manivas e touceiras boas para o plantio. 
Levando-se em consideração que nesse mito Yohashikonawa tinha um 

imenso roçado e o que é dito pelo Sapanáwa no turno (49) logo acima, o canto dos 
Ashaninka, no primeiro contato, de que não tinham panela e saia, em que fazem uso 
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da palavra jma ‘não ter’, pode ter produzido nos Sapanáwa o efeito de sentido de 

sovinice se os Sapanáwa considerassem que aqueles índios tinham. 

No primeiro contato dos Sapanáwa, o pedido que estes fazem por comida, 

através do trecho em espanhol “quiero comer” do canto, por meio da linguagem 

gestual de que estavam com fome e outra linguagem verbal, é atendido e vem por 

bananas. Previamente, os isolados tinham ido a um roçado Ashaninka e sabiam que 

tinham muita banana-nanica. Assim, proferem os seguintes turnos tendo essa ida ao 
roçado como condição de produção: 

 

 
(4) Sapanáwa B 

[ajpeama] 

a jp ea j (-)ma 

haver banana 1SG ter NEG 

‘Tem banana. Eu não tenho’. 

 

 

(10) Sapanáwa B 

[huamda] ((gesto de fome))  [hutp] 

hu a mda hu tp 

gostar haver cheio gosto feia 

‘Gosto. Está cheio. Gosto de não muito bonita também’. 

 

 

No turno (4), fazem no vídeo o primeiro pedido de que queriam banana, 

pedido que é reforçado em turnos seguintes. Num deles, o discurso toma a forma de 
canto, como já tratado na seção 7.3. 

Tal como no mito em que os Noke Koin recorrem a Yohashikonawa para 

obterem o que não têm, os Sapanáwa recorrem aos funcionários da FUNAI e aos 

Ashaninka no contato para a obtenção do que não possuem e, enfaticamente, do 

que não têm como conseguir de outra maneira, como se materializa no discurso 

Sapanáwa pelo uso do verbo di ‘desejar o que não se tem como obter’, como se 

observa no turno (34) da transcrição apresentada como Apêndice: 
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(34) Sapanáwa G 

[tahaatadipnai] 

t=a  ha a ta di    pna  i 

fogo-INT  ter dar cabo desejar o que não se tem como obter expelir chama PRES 

‘Você tem fogo? Me dá o cabo que não tenho como ter e que sai chama’. 

 

 

Da mesma forma como acontece nesse mito e naquele sobre o surgimento 
do fogo entre os Noke Koin, apresentado no início desta seção, ao verem 

infundadas suas tentativas de obtenção do que desejam, os índios recorrem aos 

saques. Tanto nos mitos como no vídeo, os índios, o periquito e a coruja estão 

desejosos de alimentos e fogo. No contato apresentado no vídeo, querem também 

cachorro, machado, ayahuasca, mulheres e roupa, como mostram os cantos, além 

do não verbal e outras falas. Quanto ao cachorro, o último turno dos Sapanáwa no 
vídeo (140), tendo como memória esses mitos Páno, materializa a vontade do 

Sapanáwa de também “saquear” o cachorro da aldeia, diante do não atendimento 

pelos Ashaninka e funcionários do discurso dos Sapanáwa presente no canto acima 

retomado (27): 

 

 
(140) Sapanáwa C 

[ahnhnubchubchibc] 

a hnhn u bc hu bc hi   bc 

amigo sim  gostar levar gostar levar matar animais de caça levar 

‘Amigo! Sim! Gosto de levar! Gosto de levar! Levar para matar animais de caça!’ 

 

 

É importante reforçar que esse pedido de cachorro é feito depois de os 

Ashaninka mencionarem em seu turno os cães (26), sinalizando que dariam 

cachorro, como já mencionado. Essa sinalização teve seu sentido intensificado para 

os sujeitos Sapanáwa pelo uso de a no turno dos Ashaninka, uma vez que, se 

são a, logo teriam de dar os cães e não sovinar: 
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(26) Ashaninka A 

[noqnaptaatitiaa 

noqna  pta a  ti ti a a 

1PLPOSS  pequeno amigo IMPER cachorro cachorro amigo amigo 

‘Nosso grande amigo, cachorro, cachorro, amigo, amigo!’ 

 

 

Numa perspectiva cultural Páno, estavam portanto, diante da quebra da 

maior regra das relações terrenas: a sovinice; que os Sapanáwa tentavam contornar 

com um discurso que lembrasse à alteridade que tinham se dito a e, por isso, o 

emprego de a por muitas vezes contiguas diante da recusa de algum objeto. 

Emprego esse que visa também que a pronúncia da palavra fosse entendida pela 

alteridade, como já apontado no capítulo anterior. Ao ver o Ashaninka pegando a 

roupa que os Sapanáwa tinham conseguido, dizem: 

 

 
(46) Sapanáwa G 

[eaeaeaeaeaeaea] 

ea ea ea ea ea ea ea 

amigo amigo amigo amigo amigo amigo amigo 

‘Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo!’ 

 
 

O mesmo tipo de repetição acontece, por exemplo, quando os Sapanáwa 

iniciam um saque na aldeia e um funcionário da FUNAI tenta detê-los: 

 

 
(126) Funcionário da FUNAI L 

((um Sapanáwa pega um machado)) Não! Não! Não! No! Não! 
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(127) Sapanáwa D 

[hnhn   hnhneaeaeaea] 

hnhn hnhn ea ea ea ea 

sim  sim  amigo amigo amigo amigo 

‘Sim! Sim! Amigo, amigo, amigo, amigo!’ 

 

 

(128) Funcionário da FUNAI L 

                      O terçado e o machado. [aaktwktwktwktw] 

                                                      a    a     k-t-w             k-t-w             k-t-w              k-t-w 
                            amigo   amigo    ir-EXORT-IMPER   ir-EXORT-IMPER   ir-EXORT-IMPER   ir-EXORT-IMPER 

                           ‘Amigo, amigo! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Vá embora! 

 

 

Assim, observa-se que o emprego da repetição enquanto estrutura 

linguística não ocorre no contato com os Sapanáwa por mero acaso, mas por servir 

ao discurso empregado por esses índios. Essa repetição no discurso dos 

funcionários da FUNAI e dos Ashaninka também ocorre em função do discurso, mas 

com outro efeito de sentido, o de que queriam um contato pacífico com o noqna 

a, o ‘nosso amigo’. Não um ‘amigo’ como os Noke Koin eram do periquito que dá 

o fogo a esses índios: “eu vou dar o fogo para meus amigos...”, diz o periquito ao 

final do mito. O emprego da palavra a no discurso dos sujeitos Sapanáwa não 

corresponde ao mesmo emprego feito pelos outros sujeitos que participam do 

contato – funcionários da FUNAI e índios de uma outra família etnolinguística. De 
acordo com Orlandi (1993a, p. 18), “as palavras mudam de sentido ao passarem de 

uma formação discursiva para outra, pois muda sua relação com a formação 

ideológica”. 

A questão acima levantada poderia ser tomada como apenas um simples 

problema de tradução, de falta de correspondência entre línguas. No entanto, a 

palavra a foi empregada em um âmbito comum pelos sujeitos, o de línguas da 

família Páno, cultura indígena em que a noção de bondade exclui a sovinice, como 

foi exposto. Segundo Orlandi (2015a), em uma mesma língua, determinada palavra 

pode significar diferentemente, o que depende da posição dos sujeitos. Longe de um 
problema de tradução, têm-se efeitos de sentidos produzidos por formações 
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ideológicas distintas. 

Orlandi (2015a) aponta que a evidência do sentido leva a conceber como 

transparente o que é resultado de formações discursivas. Assim, a palavra ‘terra’ 
não significa da mesma maneira para um índio e um grande proprietário rural. 

Conforme a autora, 
as palavras não estão ligadas às coisas diretamente, nem são o reflexo de 
uma evidência. É a ideologia que torna possível a relação palavra/coisa. 
Para isso têm-se as condições de base, que é a língua, e o processo, que é 
discursivo, onde a ideologia torna possível a relação entre o pensamento, a 
linguagem e o mundo. Ou, em outras palavras, reúne sujeito e sentido. 
Desse modo o sujeito se constitui e o mundo se significa. Pela ideologia 
(ORLANDI, 2015a, p. 94). 

Com o que foi demonstrado, atesta-se consoante a Pêcheux (2014a [1969]), 

que não é possível tomar um esquema elementar da comunicação. “Não se trata 
necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo 

mais geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014a 

[1969], p, 81). 

Orlandi (2015a) afirma que o discurso não pode corresponder a alguma 
noção presente no esquema elementar da comunicação, em que constam emissor, 

receptor, código, referente e mensagem. Uma mensagem não é transmitida tão 

somente por um emissor a um receptor, em um código e sobre algum referente. A 

linguagem não funciona somente como um esquema de comunicação simplificante. 

Isso fica evidenciado de forma mais clara no uso da linguagem entre culturas. A 

análise apresentada mostrou que a linguagem funciona pelo discurso e que o não 

verbal deve ser considerado na interpretação, enquanto produtor de efeito de 

sentidos. 

Os contatos com os grupos Páno analisados mostram que o sentido só se 

dá dentro de uma formação discursiva. Logo, os diferentes efeitos de sentidos 

produzidos nas diferentes ideologias dos sujeitos envolvidos no contato. Como 
aponta Orlandi (2015a, p. 42), “é pela referência à formação discursiva que podemos 

compreender, no funcionamento discursivo, os diferentes sentidos” e apenas uma 

análise discursiva da linguagem daria conta dos fenômenos apresentados nesta 

tese. Afinal, “a linguagem serve para comunicar e para não comunicar. As relações 

de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e 

variados. Daí a definição de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores” 
(ORLANDI, 2015a, p. 20). 



181 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
Diante do emprego linguístico feito pelos Sapanáwa, assim como do 

discurso verbal e não verbal, conclui-se que não se trata do primeiro contato da 

história do grupo, tendo este estabelecido relações recentes de contato anteriores 

ao encontro com a FUNAI. O primeiro encontro com os funcionários da FUNAI foi 

apenas um contato institucional. 

A pesquisa de doutorado pôde reafirmar a classificação genética da língua 
Sapanáwa como pertencente à família Páno e estabelecer preliminarmente uma 

classificação interna para esta língua como mais próxima ao Noke Koin, além de 

descrever alguns aspectos linguísticos, sendo o primeiro trabalho a tratar da língua 

Sapanáwa. A transcrição, glosagem e tradução dos primeiros contatos entre FUNAI 

e índios Sapanáwa possibilitaram a análise de uma situação real de contato, em seu 

discurso e estruturas linguísticas, como as de nomeação do mundo conhecido a 
partir do contato. 

A comunicação entre os Sapanáwa, Ashaninka e especialmente funcionários 

da FUNAI foi marcada pelo ruído. Em meio ao emprego de cinco línguas diferentes e 

da curiosa comunicação em línguas Páno empreendida pelos Ashaninka, observa-

se que o uso da linguagem não verbal no contato desempenhou importante papel na 

comunicação. Comunicação essa que se fez possível pelos Ashaninka, na posição 

de intérpretes. Ademais, as recentes relações de contato estabelecidas pelos 

Sapanáwa anteriormente ao contato com a FUNAI contribuíram significativamente 

para o entendimento que esses índios demonstraram do português. 

O contato atualmente realizado pela FUNAI com os grupos Páno se constitui 

pela memória advinda das invasões europeias à América, do trabalho de Rondon e 
dos irmãos Villas Bôas junto aos povos indígenas. Da mesma forma, o verbal e o 

não verbal dos índios Páno no contato advêm da memória dos primeiros confrontos 

na área em que habitam, com a chegada dos não índios à região amazônica. Essa 

memória constitui o imaginário presente no encontro entre FUNAI e isolados Páno. 
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O discurso dos primeiros contatos entre FUNAI, os Korubo e os Sapanáwa 

interrompe o silêncio que diz que é confronto, pois se harmônico, o contato não seria 

uma relação evitada. Evitada pela imagem construída de que os cariús são maus, 
seja pela memória de violentos conflitos entre não índios e índios, seja porque quiçá 

as doenças do pós-contato, tomando-se o ponto de vista Noke Koin, provenham de 

feitiços dos brancos, além da comida destes ou do susto e quedas que um encontro 

assim pode causar. 

Um encontro discursivo possível? Eis o contato: um confronto e um 

acontecimento. Não há uma situação pacífica de comunicação nos contatos 

analisados, mas de medo mútuo, na iminência de um ataque entre as partes, o que 

se evidencia, por exemplo, no medo materializado nas imagens que balançam pela 

mão instável do funcionário da FUNAI que segura a câmera. 

Estando as partes em contato, através de uma materialização pelo não 

verbal e verbal, os efeitos sentidos se dão pelas formações ideológicas dos sujeitos. 
O discurso toma como fio condutor o dizer que não se é inimigo, sendo para os 

Páno, os presentes dados a maior concretização desse discurso. Presentes que, 

como objetos simbólicos, funcionam não verbalmente para negar algo que já é 

pressuposto no contato: o confronto. Em função dessa pressuposição, o discurso se 

volta a uma palavra central, a ‘amigo’, cuja função é a de evitar um conflito 

explícito entre as partes em contato. É necessário se afirmar como um ‘amigo’ 

quando o embate já está pressuposto. O emprego da palavra a, ao longo do 

encontro com os Sapanáwa, funcionou como fio condutor de todo o discurso, uma 

vez que por ela ambas as partes expressaram seu discurso de paz e, ao mesmo 

tempo, para os índios Sapanáwa, expressavam também seu desejo em obter da 

outra parte ferramentas, fósforo, comida, ayahuasca, cachorro, roupas e mulheres. 

Para a Análise de Discurso, segundo Orlandi (1993a), a linguagem é um ato 

social, que inclui tudo o que implica: conflitos, constituição de identidades, relações 
de poder, reconhecimentos etc. O trabalho da FUNAI nos contatos é o trabalho com 

as formações discursivas desconhecidas de sujeitos culturalmente diferentes, que só 

podem ser pré-conhecidas por filiações a famílias linguísticas conforme as 

observações feitas nos sobrevoos que a FUNAI realiza previamente, o que 

possibilita conceber as prováveis ideologias do grupo. O trabalho da FUNAI no 

contato é o trabalho com as formações ideológicas dos sujeitos. 
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A linguagem na Análise de Discurso é tida na relação do homem com a 

cultura, como aponta Orlandi (1993a). Esta tese mostrou o peso da cultura na 

produção dos sentidos do não verbal e do verbal. A língua não é alheia à cultura, 
mas significa nela. Os efeitos de sentidos só existem pelas formações ideológicas e 

essas advêm da cultura, além de advirem da história. Não é possível um esquema 

elementar da comunicação e qualquer outra tentativa nesse sentido seria infundada. 

O que há é o discurso, em seus efeitos de sentidos. 
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APÊNDICE – TRANSCRIÇÃO E TRADUÇÃO DAS FALAS DO 
CONTATO COM OS SAPANÁWA DO VÍDEO DA FUNAI (2014b) 

 
O PRIMEIRO CONTATO COM OS SAPANÁWA – COM ESSES ÍNDIOS, OS ASHANINKA E FUNCIONÁRIOS DA 

FUNAI POSICIONADOS PERTO DAS MARGENS OPOSTAS DO RIO ENVIRA 

 

 

(1) Ashaninka A 

[anoqnaktwpiianoqna:noqnatsw] 

a noqna    k-t-w  pi  i a noqna  noqna   tsw 
amigo 1PLPOSS   ir-EXORT-IMPER  comer IMPER PRES amigo 1PLPOSS IMPER 1PLPOSS   sentar 

‘Nosso amigo, vá embora! Coma! Nosso amigo, nosso, sente’. 

 

 

(2) Sapanáwa B 

(inaudível) 

 

 

(3) Ashaninka A 

[h:i:] 

hi 

cansar 

‘Está cansado’. 

 

 

(4) Sapanáwa B 

[ajpeama] 

a jp ea j  (-)ma 

haver banana 1SG ter NEG 

‘Tem banana. Eu não tenho’. 

 

 

(5) Ashaninka A 

[jwpii] 

jw pi  i 

jabuti comer IMPER PRES 

‘Coma jabuti.’ 
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(6) Sapanáwa B 

        ((gesto de fome)) 

 

 

(7) Ashaninka A 

        [noqnaajmajmattujma] 

noqna a j (-)ma j (-)ma ttu  j (-)ma 

1PLPOSS amigo ter NEG ter NEG aves pequenas ter NEG 

‘Nosso amigo, não tenho. Não tenho aves pequenas, não tenho’. 

 

 

(8) Sapanáwa B 

        (inaudível) 

 

 

(9) Ashaninka A 

        Vamo lá comer logo, vamo bora! 

 

 

(10) Sapanáwa B 

[huamda] ((gesto de fome))      [hutp] 

hu a mda hu tp 

gostar haver cheio gosto feia 

‘Gosto. Tem muita. Gosto de não muito bonita também’. 

 

 

(11) Ashaninka A 

                                                              Ah... Ele tá com fome. Ele tá com fome. [ktactanonia] 

                                                                           kta cta noni a 

                                                                           panela panela homem amigo 

                                                                          ‘Panela, panela, homem amigo!’ 

 

 

(12) Sapanáwa B 

[p] ((gesto de fome)) [p] 

p  p 

banana-nanica banana-nanica 

‘Banana-nanica, banana-nanica’. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(13) Sapanáwa C e D 

        (inaudível)  

 

 

(14) Ashaninka A 

        ((cantando)): [zna]                            

   zna 

   quente 

  ‘Quente...’              

 

               

(15) Sapanáwa D 

eaea] 

ea ea 

amigo amigo 

‘Amigo, amigo!’ 

 

 

(16) Ashaninka A 

aa] 

a a 

amigo amigo 

‘Amigo, amigo!’ 
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(17) Funcionário da FUNAI E 

       [tobitobi] 

      tobi  tobi 
      nadar  nadar 

      Nada, nada! 

 

 

(18) Sapanáwa C e B 

       ((cantando)): [jma jma jma jma jma jma jma jma jma] (inaudível) [dzme] (inaudível) 

j (-)ma    j  (-)ma    j  (-)ma   j  (-)ma     j  (-)ma    j  (-)ma    j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma    dzme 

ter    NEG     ter    NEG     ter      NEG   ter     NEG      ter     NEG     ter      NEG     ter     NEG   ter     NEG    ter     NEG     machado 

‘Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho 

(inaudível) machado’. 

 

 

(19) Ashaninka A 

((cantando)): [tobitobi] 

tobi tobi 
nadar nadar 

‘Nada, nada!’ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(20) Sapanáwa D 

(apontando) [ma] 

ma 

moça 

‘Moça.’ 

 

 

(21) Sapanáwa C 

((cantando)): [dzmedzme] quiero comer [dzmeve] 

dzme dzme dzme ve 

machado machado machado  mulher 

‘Machado, machado, quiero comer, machado, mulher...’ 
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(22) Sapanáwa B 

((cantando)): [jma jma jmane] 

j (-)ma j (-)ma j (-)ma ne 

ter NEG ter NEG ter NEG ayahuasca 

‘Não tenho, não tenho, não tenho ayahuasca...’ 

 

 

(23) Ashaninka A 

((cantando)): [jmajmajmajmaaknocenajmaktaa    nwwnava] 

j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma  a   kno  cena    j  (-)ma   kta    a   nw  w  na       va 

ter   NEG     ter    NEG     ter    NEG     ter   NEG    amigo  arco       nome     ter    NEG    panela   saia   povo      anta     língua    canto 

                    para  quando 

                                                                                                                                                                                                      tomam ayahuasca 

‘Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, amigo, arco, nome, não tenho panela, saia, povo, anta, língua, canto 

para ayahuasca’. 

 

 

(24) Sapanáwa C 

                                                                                                             ((ri)) 

 

 

(25) Ashaninka A 

Eh... Vamo lá, borboleta! Vamo comer! 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(26) Ashaninka A 

         [noqnaptaatitiaa 

         noqna pta a  ti ti a a 

         1PLPOSS pequeno amigo IMPER cachorro cachorro amigo amigo 

         ‘Nosso grande amigo, cachorro, cachorro, amigo, amigo!’ 

 

 

(27) Sapanáwa B 

         ((cantando)): (inaudível) [ip] (inaudível) [ipuijmajmajmajmajmajmati] 

p               pu             i   j  (-)ma   j  (-)ma  j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   j  (-)ma   ti 
banana-nanica     banana-nanica    PST   ter   NEG      ter   NEG     ir     NEG     ir     NEG      ir     NEG      ir     NEG     cachorro 

‘(inaudível) banana-nanica (inaudível) banana-nanica, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não 

tenho, não tenho cachorro...’ 
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(28) Ashaninka A 

[noqnaa] 

noqna  a  

1PLPOSS  amigo IMPER 

‘Nosso amigo!’ 

 

 

(29) Funcionário da FUNAI E 

[    ] 

  

mulher mulher 

‘Mulher, mulher!’ 

 

 

(30) Ashaninka A 

               [pauepaue] 

  pa u e pa u e  

  comer gostar PRES comer gostar PRES 

 ‘Gosta de comer, gosta de comer.’ 

 

 
OS SOPROS DOS SAPANÁWA 

 

 

(31) Sapanáwa B, C e E 

((sopram)) 

 

 

(32) Ashaninka F 

[apatenova] 

a pa  teno va 

amigo levantar os braços soprar PST 

‘Amigo, levantou os braços, assoprou...’ 
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(33) Sapanáwa C 

aatekaj] 

a a te ka i 

ter dor respirar começar PRES 

‘Estou começando a ter dor para respirar’. 

 

 
DISTRIBUIÇÃO DE FÓSFORO POR UM DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNAI 

 

 

(34) Sapanáwa G 

[tahaa      ta      dipnai] 

t=a  ha a ta di    pna  i 

fogo-INT  ter dar cabo desejar o que não se tem como obter expelir chama PRES 

‘Você tem fogo? Me dá o cabo que não tenho como ter e que sai chama’. 

 

 

(35) Funcionário da FUNAI H 

                             Pronto. 

 

 

(36) Funcionário da FUNAI H 

Acabou. Acabou. 

 

 

(37) Sapanáwa G 

[itp 

i t p 

nanica cozida banana 

‘Banana, cozida, nanica’. 

 

 

(38) Funcionário da FUNAI I 

[tata] 

ta ta 

cabo cabo 

‘Cabo, cabo’. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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(39) Sapanáwa G 

[onsephte ( + ) knapohte] 

onse  phte  kna  pohte 

assustar  encurvar  batata  encurvar 

‘Assustei e encurvei, encurvei no pé de batata’. 

 

 

(40) Funcionário da FUNAI H 

Me dá só...    Só tem esse. Me dá flecha. Me dá que eu (inaudível). 

 

 

(41) Funcionário da Funai I 

         Hum... Cadê? 

 

 

(42) Sapanáwa G 

[:  hia     hia] 

 hi a hi a 

IMPER árvore ter árvore ter 

‘Pega na árvore, pega na árvore’. 

 

 

(43) Funcinário da FUNAI H 

                      Só uma. Só uma. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(44) Sapanáwa G 

((riso)) 
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(45) Sapanáwa D 

[nenoneskapteteeasa  stepesotentatpanmateetno   hstvaea] 

neno neska  pte      tee=a     ste  pes  ote     nta  tpa   nma    tee     tno  hstva  ea 

aqui    ouvir     entender    outro=INT    fora           falar       muito   língua     saber    interior    outro     lugar    como          amigo 

                        onde 

                                                                                                                                           já se 

                                                                                                                                                                             esteve 

‘Aqui ouvem, entendem. Os outros de fora falam muitas línguas? Sabem a nossa, já estiverem na nossa 

aldeia. Como, amigo?’ 

 

 

(46) Sapanáwa G 

((a um Ashaninka que pegava de volta no chão uma roupa que os Sapanáwa tinham pego daqueles índios))

                                                                                                                          [eaeaeaeaea 

eaea] 

ea ea ea ea ea ea ea 

amigo amigo amigo amigo amigo amigo amigo 

‘Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo,  amigo, amigo!’ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(47) Sapanáwa G 

        [tititititititititit] (= ti) 

        ti  ti ti ti ti ti ti ti ti 

          fogo  fogo fogo fogo fogo fogo fogo fogo fogo 

        ‘Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fo (= fogo)...’ 

 

 

(48) Funcionário da FUNAI I 

        ((gesto de “não” com o dedo)) Hum, hum. Vai? Não. Ham, ham, ham, ham. Só tem essa. Ele só tem essa. 
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(49) Sapanáwa G 

[a:tee    stieaa] 

a tee sti ea a 

ter outro tronco amigo ter 

‘Tem outra no tronco. O amigo tem...’ 

 

 

(50) Funcionário da FUNAI I 

                ((segurando e balançando a ponta da camisa de um Ashaninka)) Esse? Esse aqui? 

 

 

(51) Sapanáwa G 

[pppptepp] 

p  p  p  pte p  p 

banana-nanica banana-nanica banana-nanica mole banana-nanica banana-nanica 

‘Banana-nanica, banana-nanica, banana-nanica madura, banana-nanica, banana-nanica’. 

 

 

(52) Funcionário da FUNAI I 

        ((gesto de “não” com o dedo)) 

 

 

(53) Funcionário da FUNAI H 

        Me dá aí a flecha (inaudível). 

 

 
VOLTANDO AO PRIMEIRO CONTATO NO RIO ENVIRA COM A ENTREGA DAS BANANAS E O 

APARECIMENTO NA MARGEM DO RIO DE UM DOS ISOLADOS COM UMA ESPINGARDA 

 

 

(54) Ashaninka J 

[dzmnadzmnawac] 

dzm-na dzm-na wa c 

machado-GENIT machado-GENIT jabuti TERM 

‘Machado de... Machado de... Jabuti!’ 

 

 

 

 

 



209 
 

(55) Ashaninka K, Funcionário da FUNAI L, Ashaninka J e Ashaninka M 

[aaaaaaaa     aaa] 

a a a a a a a a a a a 

amigo amigo amigo amigo amigo amigo amigo amigo amigo amigo amigo 

‘Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo!’ 

 

 

(56) Ashaninka J 

                                      [ace] 

            a ce 

            amigo TERM 

            ‘Amigo!’ 

 

 

(57) Funcionário da FUNAI L 

Não, Roni. Não, Roni. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(58) Funcionário da FUNAI L 

Não, não pode. Não. 

 

 

(59) Funcionário da FUNAI E 

No. No. 

 

 

(60) Funcionário da FUNAI L 

No. 

 

 

(61) Funcionário da FUNAI E 

Papá, papá, no. 
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(62) Funcionário da FUNAI L 

Ei! Papá,     no. 

 

 

(63) Funcionário da FUNAI E 

                     Papá no,no, no, no, no. 

 

 

(64) Ashaninka N 

[aneanoqnaa] 

-ne  a noqna  a 

amigo-GENIT amigo 1PLPOSS  amigo 

‘Amigo de... Amigo, nosso amigo!’ 

 

 

(65) Ashaninka O 

[anoqun] 

a noqu n 

amigo 1PLPOSS 

‘Nosso amigo!’ 

 

 

(66) Ashaninka P 

[niani] 

ni a ni 

céu ter céu 

‘Céu! Tem no céu!’ 

 

 

(67) Ashaninka Q 

Ei! (inaudível) 

 

 

(68) Funcionário da FUNAI L 

Vamo pra trás. Deixa só o Fernando. Papá, no. 

 

 

(69) Ashaninka P 

Ei! Atira da outra, atira da outra margem! 
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(70) Ashaninka A 

Papá! Não tem pá! 

 

 

(71) Funcionário da FUNAI L 

Papá no. 

 

 

(72) Funcionário da FUNAI E 

[aaa] 

a a a 

amigo amigo amigo 

‘Amigo, amigo, amigo!’ 

 

 

(73) Funcionário da FUNAI L 

[a] no, no. 

a   

amigo  

‘Amigo, no, no.’ 

 

 

(74) Ashaninka R 

[iuiudzneiuiuamttupa] 

i       u    i       u     dzne   i       u    i        u     a     mttu    pa 

chuva   quati    chuva    quati      festa       chuva    quati    chuva     quati      ter      molhar           ter vontade de comer 

‘Chuva! Quati! Chuva! Quati! Festa! Chuva! Quati! Chuva! Tem quati! Molha! Tem vontade de comer’. 

 

 

(75) Ashaninka S 

[dzneendzu] (inaudível) [cia ( + ) jpuia] 

dzne en dzu ci a jp u i a 

festa 1SG sentar milho ter chefe sentar pássaro ter 

‘Na festa, eu sento, (inaudível) tem milho, o chefe senta, tem pássaro.’ 
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(76) Sapanáwa B 

((Recebe as bananas do Ashaninka Q)) [vmi ( + ) p ( + ) noqnaa ( + ) a] 

vmi p noqna  a a 

fruta banana 1PLPOSS  amigo amigo  

‘Fruta... Banana... Nosso amigo! Amigo!’ 

 

 

(77) Funcionário da FUNAI L 

[aa] 

a a 

amigo amigo 

‘Amigo! Amigo!’ 

 

 

(78) Sapanáwa B 

[tsaneanunnoqnaaea] 

tsa nea nun  noqna  a ea 

mandioca DEM COORDN  1PLPOSS  amigo amigo 

‘Aqui tem aipim. Nosso amigo, amigo!’ 

 

 

(79) Ashaninka Q 

((gesto de comer)) (inaudível) 

 

 

(80) Sapanáwa B 

        [nhmnoqnaa] 

        nhm noqna  a 

        sim  1PLPOSS  amigo 

        ‘Sim. Nosso amigo!’ 

 

 

(81) Ashaninka Q 

        ((gesto de comer, apontando para a direção da aldeia)) (inaudível) 

 

 

(82) Sapanáwa C 

(inaudível) 
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(83) Ashaninka T, Ashaninka S e Funcionário da FUNAI L: 

[aaaaaa] 

a a a a a a 

amigo amigo amigo amigo amigo amigo 

‘Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo!’ 

 

 

(84) Sapanáwa B 

(inaudível) 

 

 

(85) Ashaninka Q 

 ((gesto de comer)) (inaudível) 

 

 

(86) Sapanáwa B 

[kutkthuntati]    (inaudível) [tkthun] 

ku tkthun ta ti tkthun 

cariú mau  matar muito mau 

‘Cariú mau mata muito (inaudível) mau’. 

 

 

(87) Ashaninka T 

                                     [kutici]. Cariú, ele não gosta do cariú não, ele disse. 

           ku ti ci 

           cariú muito TERM 

                        ‘Cariú, muito! Cariú, ele não gosta do cariú não, ele disse’. 

 

 

(88) Sapanáwa B 

(inaudível) [ptaabiskin] 

pt=a  a bis  ki n 

surdo=INT dobrar fugir por vergonha ir roçado 

‘É surdo? Eu me encolhi, fugi por vergonha. Fui ao roçado’. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(89) Ashaninka Q 

(inaudível) 
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(90) Sapanáwa B 

[eaootaani] 

ea oo-ta  a ni 

1SG sentar-MOD tapar cheiro 

‘Eu fiquei sentado, tapei. O cheiro...’ 

 

 

(91) Ashaninka T e funcionário da FUNAI L 

[aa] 

a a 

amigo amigo 

‘Amigo, amigo!’ 

 

 

(92) Ashaninka T 

[aci] 

a ci 

amigo TERM 

‘Amigo!’ 

                        

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(93) Sapanáwa B 

[anaiqu] 

a na  i qu 

amigo roçado velho PRES cumaru 

‘Amigo, tem roçado velho, cumaru...’ 

 

 

(94) Ashaninka Q 

[anecedmemeceanecedmemec] 

a nece dme me ce a nece dme me c 

ter 1PL machado capivara TERM ter 1SG machado capivara TERM 

‘Nós temos machado, capivara. Nós temos machado, capivara’. 
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(95) Ashaninka S 

[dzmeptactwithahu] 

dzme      hu 

machado       3PL.DESC 

‘Machado ptactwitha eles’. 

 

 

(96) Ashaninka Q 

((gesto chamando)) 

 

 

(97) Sapanáwa B 

[mm] 

mm 

sim 

‘Sim!’ 

 

 

(98) Sapanáwa B e C 

((dão um passo para trás)) 

 

 

(99) Ashaninka Q 

((gesto de “não” com o dedo)) 

 

 

(100) Sapanáwa B 

((gesto para a manutenção da distância)) [sisisi ( ++ ) noqnaasija] 

                                                                   si         si         si        noqna   a     si         ja 

                                                                                   doença    doença    doença   1PL             amigo   doença     não índio 

          ‘Doença, doença, doença! Nosso amigo! Doença do não índio’. 

 

 

(101) Ashaninka Q 

((afastando-se)) Hã? 
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(102) Sapanáwa B 

[sija] 

si ja 

doença não índio 

‘Doença do não índio’. 

 

 

(103) Ashaninka P 

[endbioe] 

en dbi  oe 

1SG envergonhar machado 

‘Eu estou envergonhado! Machado!’ 

 

 

(104) Sapanáwa C 

(inaudível) 

 

 

(105) Sapanáwa B 

((gesto para o Ashaninka Q continuar se afastando dos isolados)) [sisi] 

       si  si 

         doença doença 

       ‘Doença, doença’. 

 

 

(106) Funcionário da FUNAI L 

Ei!    Ei! 

 

 

(107) Funcionário da FUNAI E 

         [tobi] 

         tobi 
         nadar 

         ‘Nada!’ 

 

 

(108) Ashaninka U 

[whasta] 
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(109) Funcionário da FUNAI E 

[anoqnatobi] 

a noqna  tobi 

amigo 1PLPOSS  nadar  

Nosso amigo, nada! 

 

 

(110) Ashaninka Q 

(inaudível) [ptia] 

pti a 

pequeno amigo 

‘Grande amigo!’ 

 

 

(111) Ashaninka U 

(inaudível) [tiakvoi] 

ti a kvo i 

ovo ter alto chuva 

‘Tem ovo. Chuva no alto!’ 

 

 

(112) Ashaninka T 

[ace] 

a ce 

amigo TERM 

‘Amigo!’ 

 

 

(113) Ashaninka Q 

Ele tá dizendo é que tá com fome e quer comer. 

 

 

(114) Funcionário da FUNAI L 

É. Vem comer, pô... Ei! Pode vir, pode vir. 
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(115) Funcionário da FUNAI E 

[tobi] 

tobi 
nadar 

‘Nada!’ 

 

 

(116) Funcionário da FUNAI L 

[tobi] 

tobi 
nadar 

‘Nada!’ 

 

 

(117) Funcionário da FUNAI E 

[tobi ( +++ ) tobi ] 

tobi tobi 
nadar nadar 

‘Nada!’ 

 

 

(118) Funcionário da FUNAI L 

 Eh! 

 

 

(119) Ashaninka U 

[papa ( +++ ) pa] 

 

 
SAQUE DE TERÇADO, MACHADO E ROUPA PELOS SAPANÁWA NA ALDEIA SIMPATIA APÓS O PRIMEIRO 

CONTATO 

 

 

(120) Ashaninka V 

Ei, Manisa! Cuidado! 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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(121) Funcionário da FUNAI L 

          ((Dois Sapanáwa pegam uma roupa e um terçado)) Ei! Ei! Ei! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! No! 

No! No! Não! Não! Não! 

 

 

(122) Ashaninka W 

          Tem doença. 

 

 

(123) Ashaninka X 

As panela aí! As panela! 

 

 

(124) Funcionário da FUNAI L 

A panela aí! As panela aí, Niube! 

 

 

(125) Ashaninka Y 

Ai! Panela?                             

 

 

(126) Funcionário da FUNAI L 

((um Sapanáwa pega um machado)) Não! Não! Não! No! Não! 

 

 

(127) Sapanáwa D 

[hnhn    hnhneaeaeaea] 

hnhn hnhn ea ea ea ea 

sim  sim  amigo amigo amigo amigo 

‘Sim! Sim! Amigo, amigo, amigo, amigo!’ 

 

 

(128) Funcionário da FUNAI L 

                      O terçado e o machado. [aaktwktwktwktw] 

                                                      a    a     k-t-w             k-t-w             k-t-w              k-t-w 

                            amigo   amigo    ir-EXORT-IMPER   ir-EXORT-IMPER   ir-EXORT-IMPER   ir-EXORT-IMPER 

                           ‘Amigo, amigo! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Vá embora! 
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(129) Sapanáwa C 

[hedebahedeba] 

hedeba  hedeba 
feliz  feliz 

‘Estou satisfeito. Estou satisfeito’. 

 

 

(130) Funcionário da FUNAI L 

[hedebaktw] 

hedeba  k-t-w 
feliz  ir-EXORT-IMPER 

‘Está satisfeito! Vá embora!’ 

 

 

(131) Sapanáwa D 

[hetamaa] 

heta ma  a 

cheirar juriti  ter 

‘Está cheirando juriti’. 

 

 

(132) Sapanáwa C 

[hedebahedeba] (inaudível)  [eaea] ((olhando para o terçado que pegou)) [eaaeaa]  

hedeba  hedeba  ea ea ea a ea a 

feliz  feliz  amigo amigo 1SG ter 1SG ter 

‘Estou satisfeito. Estou satisfeito. (inaudível) Amigo! Amigo! ((olhando para o terçado que pegou)) Eu tenho. 

Eu tenho’. 

 

 

(133) Ashaninka Y 

Cê chega na minha casa, cê chega e leva as coisa?! 

 

 

(134) Sapanáwa C 

[eaea] 

ea ea 

amigo amigo 

‘Amigo, amigo!’ 
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(135) Funcionário da FUNAI L 

Aqui, ó! Eh! Eh! Aqui! 

 

 

(136) Sapanáwa C 

[hnhn] 

hnhn 

sim 

‘Sim.’ 

 

 

((O cachorro late.)) 

 

 

(137) Sapanáwa C 

[wwwuhunpu] 

wwwuhu npu 

au au au au au paca 

Au, au, au, au, au! Paca! 

 

 

(138) Ashaninka Y 

(trecho incompreensível na língua dos Ashaninka) eu vou dar a chave! 

 

 

(139) Funcionário da FUNAI L 

[aktw] 

a k-t-w 

amigo ir-EXORT-IMPER 

‘Amigo, vá embora!’ 

 

 

(140) Sapanáwa C 

[ahnhnubchubchibc] 

a hnhn u bc hu bc hi   bc 

amigo sim  gostar levar gostar levar matar animais de caça levar 

‘Amigo! Sim! Gosto de levar! Gosto de levar! Levar para matar animais de caça!’ 
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(141) Funcionário da FUNAI Z 

Não era pra ter dado camisa da primeira vez. 

 

 

(142) Funcionário da FUNAI L 

Vamo, vamo, vamo! Larga a arma. Vamo, vamo! 

 

 

(143) Alguém 

    (inaudível) 

 

 

(144) Funcionário da FUNAI L 

    É. É.                Tá com flecha! Não, não! [ktw] Agora veio um com flecha e esse foi o primeiro contato 

com os Xitonáwa ou Jamináwa. 

                                                                       [ktw] 

                                                                       k-t-w 

                                                                                         ir-EXORT-IMPER 

                                                                       ‘Vá embora!’ 
 


