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Introdução ao Corpus

O título da capa e o da contracapa indicam o conteúdo deste volume: transcrição
de falas proferidas em uma reunião na área indígena Ribeirão Silveira, localizada entre
os municípios de São Sebastião e Boracéia, no litoral paulista. Essas falas não foram
produzidas para o pesquisador. Quem se pronunciou durante a reunião pode até ter-se
sentido inibido com a presença do gravador, mas não falou a meu pedido. Os
discursos, entretanto, não foram gravados nem transcritos pelos guaranis. Estes
permitiram que eu ligasse o gravador e me auxiliaram pacientemente durante a
transcrição e a tradução, mas fui eu quem decidiu, mais tarde, como e o que
transcrever. Confesso que esse poder de decisão me deu, em alguns momentos, aquela
falsa noção de domínio pleno do objeto. A impressão mais permanente, porém, e
talvez a mais honesta, é a de que eu estive participando, com os guaranis, da
(re)construção de um texto. Quando digo (re)construção, não estou referindo somente
o fato de ter conseguido dar conta de apenas um recorte daquele amplo texto produzido
durante a reunião, mas aludo também aos vários discursos que passaram a constituir a
transcrição/tradução desde o momento em que o gravador foi ligado e passou a
selecionar certos comprimentos de onda em detrimento de outros até a escolha de
como apresentar os falantes e de que termos portugueses usar para aproximar dois
universos culturais distintos. Discursos que transformaram o que era um texto em
outro, talvez muito diferente do original.
Por isso, antes de explicar os aspectos técnicos da transcrição/tradução, e mesmo
correndo o risco de parecer um mau contador de anedotas, vou narrar sucintamente
alguns episódios que envolveram o relacionamento com os guaranis que me ajudaram
no processo de estabelecimento, ou melhor, de (re)construção do texto.
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Durante todo o tempo, os guaranis foram extremamente gentis comigo: ouviam
as fitas, sugeriam traduções, repetiam vagarosamente a palavra para que eu a
entendesse e, algumas vezes, corrigiam a grafia das palavras. No entanto, percebi que,
desde as primeiras sessões de transcrição, deixavam, algumas vezes, de ouvir trechos
que eu escutava nitidamente ou diziam ter ouvido trechos que, mais tarde, escutando
com mais atenção e confrontando informações, descobri serem bastante diferentes dos
que eles haviam sugerido.
Essas omissões e alterações tinham, no meu entender, dois motivos principais: a
atenção voltada para coisas mais importantes ou interessantes e a irritação —
provocada, talvez, pelo fato de precisarem atentar para algo a que não dão tanta
importância — com a atividade de transcrição e de tradução em si. Dona Jandira, à
época cacique da área do Jaraguá, na cidade de São Paulo, por exemplo, tinha de se
dividir entre mim e as crianças que tem sob sua guarda e das quais não podia tirar os
olhos e os ouvidos por muito tempo.
A irritação e a atenção exigida por outras atividades justificavam a utilização de
certos expedientes cuja principal finalidade era adiantar o processo de audição das
fitas.
Um desses expedientes, ou estratégias, era a transposição direta do guarani para
o português, para que eu pudesse entender rapidamente o conteúdo de um trecho
qualquer e passasse adiante. Essa estratégia (se bem que não da mesma forma que
estou fazendo aqui e talvez não motivada por irritação ou distração do informante) é
mencionada por Ladeira em seu trabalho O caminhar sobre a luz. A antropóloga
afirma que o relato “A origem dos verdadeiros Pais das Almas – Nhee ru ete”, presente
no sétimo capítulo de seu trabalho, surgiu no meio de uma conversa entrecortada de
questionamentos e foi transcrito diretamente em português. Esse procedimento gerou
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mais dificuldade quanto à compreensão, pois ao fazer uma tradução direta, do
pensamento e da história, a narrativa e sua explicação se mesclaram profundamente
(1992, pp. 60-61).
Outra estratégia era o “reparo” de trechos ditos em guarani ou em português que
não estavam muito claros para mim: dizia-se o que a voz gravada tinha de dizer e o
pesquisador ficava feliz.
Além dessas duas estratégias motivadas pela irritação ou distração, a
modificação de conteúdos dava-se também por excesso de gentileza. Explico melhor:
nos momentos em que não há motivo para recusar ou modificar a informação, os
guaranis podem ser extremamente gentis conosco e tentar nos fazer entender um
determinado conteúdo valendo-se das figuras e temas próprios de nossa visão de
mundo. Já presenciei casos em que uma história originalmente contada em guarani
ganhou uma configuração completamente diferente ao ser traduzida para o português.
Com o objetivo de permitir que juruas tivessem acesso ao conteúdo de uma narrativa,
um falante guarani reduziu todo um panteão de deuses a um único e fez Jesus Cristo,
que não aparecia na história original, surgir repentinamente como personagem da
história contada em português. Embora a sintaxe narrativa tenha permanecido
relativamente a mesma nas duas narrativas, os atores escolhidos para revestir os
sujeitos remetiam a formações discursivas completamente diferentes. Na ocasião
pareceu-me que o falante procurou gentilmente adequar os conteúdos da narrativa ao
universo cultural do ouvinte. Ele sabia que para um Juruá, termo que usam para os não
índios, seria mais fácil entender a criação divina se ela fosse feita por um único deus e,
ao introduzir Jesus Cristo na história, talvez acreditasse que o martírio por que passara
um dos personagens da história guarani seria mais bem compreendido. Poder-se-ia
objetar que nada impediria, então, de ouvirmos uma história em guarani em que o
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falante usasse também esse recurso. Daí a importância de a análise se debruçar sobre
um corpus que não tenha sido especificamente produzido para o pesquisador. Ao falar
para os seus pares, os guaranis usam recursos, temas e figuras próprios das formações
discursivas que constituem a visão de mundo guarani. Isso, de certa forma, reduz o
risco de uma narrativa ser modificada para contentar os desejos que o falante acredita
serem do pesquisador.
A mescla de explicações ao relato, os “reparos” de trechos, o excesso de
gentileza estiveram presentes durante as sessões de transcrição das fitas. Quando
percebi que essas práticas, se não comprometiam significativamente a transcrição e a
tradução, estavam contribuindo para (re)construir o texto, passei a adotar, eu também,
alguns expedientes que pudessem diminuir a importância delas no texto
(re)construído. Procurava sempre o momento mais adequado para ligar o gravador ou
fazer uma pergunta qualquer sobre o conteúdo de um trecho. Tinha também o cuidado
de interromper o trabalho de transcrição a cada dez ou vinte minutos para realizar outra
atividade: tomar café, fumar cachimbo ou conversar sobre outro assunto; só estendia o
trabalho quando o informante demonstrava disposição. Preferi também não apresentar
na transcrição nenhum trecho que eu não tivesse ouvido ou que não fosse uma hipótese
minha. Casos em que havia dúvida sobre a compreensão foram assinalados como
trecho não compreendido.
Grosso modo, posso dizer que cada fita foi ouvida meia dúzia de vezes por mim
e por, pelo menos, três das quatro pessoas que me ajudaram. Depois de uma
transcrição preliminar, todas as fitas foram ouvidas por guaranis. Num primeiro
momento, auxiliaram-me duas pessoas da aldeia do Jaraguá: dona Jandira, a cacique, e
Sebastião, o pajé. Nessa etapa, não foi possível esclarecer dúvidas a respeito de trechos
em que a voz tinha um volume muito baixo, já que o melhor gravador que consegui
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levar à área foi um radiocassete CCE CS-2440, com cerca de 15W de potência e com
possibilidades de equalização bastante precárias. Além disso, na maioria das vezes, as
sessões de audição das fitas eram ao ar livre, na presença de muitas crianças e num
espaço próximo à estrada do Jaraguá, que corta a área e por onde trafegam os
barulhentos automóveis e caminhões juruas. Embora essas circunstâncias tenham
prejudicado a audição de trechos falados em voz baixa, as sessões de transcrição foram
produtivas e ajudaram a compreender várias passagens que haviam me deixado em
dúvida na primeira audição. Mais tarde, dona Jandira e E9 (um dos participantes da
reunião) se dispuseram a vir até minha casa, onde pudemos contar com um aparelho
um pouco melhor e com um pouco mais de silêncio. Durante semanas, ambos
ouviram, pacientemente, fitas inteiras e aceitaram repassar trechos controversos,
procurando verificar se o que eu pensava ter escutado era realmente o que estava
registrado nas fitas. Findo esse período, repassei todas as fitas novamente,
comparando trechos que havia transcrito com as propostas dos dois. Essa comparação
só foi possível porque gravei também as sessões de transcrição para poder ouvi-las,
com calma, mais tarde. No fim de julho de 1998, convidei E3 (outro participante da
reunião) a passar uma semana em minha casa para (re)escutar todas as fitas e verificar
se havia ainda o que modificar.
O resultado desse longo processo são cerca de duzentas páginas de texto, cem de
transcrição e cem de tradução.
Para facilitar o trabalho de quem pretenda ouvir as fitas, que estarão à disposição
no Departamento de Lingüística da FFLCH-USP, as falas foram transcritas em
seqüência, e as divisões do texto, como se pode notar no Sumário, levaram em conta o
número de fitas (4) e o lado (A ou B) em que a fala ficou registrada. Essa divisão ajuda
também a compreender por que falas começadas em uma fita, ou em um lado dela, e
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terminadas em outro sofrem interrupções: foi o tempo de trocar a fita, ou virá-la, e
recomeçar a gravar.
Pelo fato de os guaranis darem extrema importância à sua fala, optei por não
identificar os falantes pelo nome. Cada um dos quarenta falantes está identificado pela
letra E, enunciador, e por um número (a partir de 1, em seqüência). Essa identificação
foi utilizada também para marcar as referências feitas, na fala de outro enunciador, a
alguém que já falou ou falará. Na transcrição, só empreguei o nome de algum guarani
quando ele não foi identificado como enunciador de uma das falas em nenhuma das
fitas. Quando um dos enunciadores volta a discursar, usei a identificação
acompanhada de um numeral ordinal para assinalar o número de vezes que o falante se
pronunciou; por exemplo, E1 (2a) indica que E1 está falando pela segunda vez.
Algumas falas não foram transcritas por ser impossível entender o que os
falantes dizem, mesmo para um guarani experiente. Em geral, são manifestações de
adolescentes, que de hábito falam muito baixo em reuniões e outros encontros
coletivos. Aliás, essa parece ser uma das características de uma categoria de
indivíduos que os guaranis denominam kyrigue. Segundo Sebastião, um dos
informantes do Jaraguá, os termos utilizados para se referir aos adolescentes em idade
de casamento são nhguxu va‘e, para os homens, e nhgue va‘e, para as mulheres.
Esses termos não podem ser empregados, em hipótese alguma, para adolescentes já
casados, que devem ser chamados de ava, homem, e kunhã ou embireko, mulher.
Kyrigue, que significa grupo — gue — de pequenos — kyr—, parece ser uma
maneira de se referir a um grupo que inclui adolescentes ainda muito próximos do
universo infantil e, por isso, não constituíram uma família independente. A análise
desses termos mostra que idade e características orgânicas não são as únicas variáveis
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para distinguir adultos de adolescentes. Há outro fator: a responsabilidade assumida
dentro do grupo. Em vários trechos das falas, ou em comentários dos outros guaranis
que auxiliam nas transcrições, fica patente que os kyrigue, os adolescentes não
casados, formam uma categoria à parte: têm o direito de participar, acompanhar e
opinar a respeito das atividades dos avakue, adultos. São, muitas vezes, dotados de
maior força física, têm mais destreza para realizar determinadas tarefas e dominam
melhor a língua portuguesa, no entanto não possuem ainda o dom da retórica guarani e
não assumiram as responsabilidades próprias de um adulto; por isso, durante as
reuniões, falam durante poucos minutos e, em geral, muito baixo, quase como se
falassem para si mesmos ou não tivessem intenção de interferir nas decisões dos
avakue. Essas falas — dez das quarenta — estão indicadas como “não foi possível
compreender”. Em alguns desses dez casos, foi até possível ouvir palavra ou outra,
mas preferi não transcrevê-las, porque entendi que, isoladas, talvez dessem uma idéia
incorreta dos conteúdos expressos pelo falante.
Apenas as linhas da transcrição estão numeradas: de 1 até o final da última linha
de cada fita; a fita 1, por exemplo, de 1 até 1.041; a fita 2, de 1 até 1.003. Essa
seqüência só é interrompida com a intercalação de uma linha sem numeração, para
indicar o início de outra fala. Na fita 2, por exemplo, a fala de E7 começa na linha 1 e
termina na 215; logo em seguida há, numa linha sem numeração, a identificação de
a

outro falante: E1 (7 ). Este inicia sua fala na linha 216 e termina na 229.
Para facilitar o reconhecimento do início e do fim de uma fala, alternei duas
cores, vermelho e preto, na identificação dos falantes; o primeiro falante de uma fita,
por exemplo, tem sua identificação em preto — exceto quando a fala é continuação da
fita anterior —, o segundo em vermelho, o terceiro em preto e assim sucessivamente.
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As manifestações de outras pessoas durante a fala de alguém, mesmo quando
relativamente longas, não foram assinaladas com uma interrupção da numeração das
linhas. Vou dar dois exemplos para que fique claro a que estou me referindo:
Exemplo 1
E1:

E1:

Bom, xeretarã kuery, jajoguerovy pa ju

Bom, meus parentes, vamos nos

ma...

acercar...

Todos: Jajoguerovy pa ju ma...

Todos: Vamos nos acercar...

Ha‟e ramo ma ha‟eve‟i nhandevýpe...

[Espero] tudo de bom para nós...

Exemplo 2
Ele

compra

porque

a

gente

tá

Ele

compra

porque

a

gente

tá

precisando, não sei... pô, uma vez eu

precisando, não sei... pô, uma vez eu

leVEI, não sei

leVEI, não sei

Alguém: E reclama também...

Alguém: E reclama também...

com QUEM LÁ:: cheguemos lá:: levei

com QUEM LÁ:: cheguemos lá:: levei

O primeiro exemplo é da fita 1 e o segundo, da fita 3. Nos dois trechos, há a
manifestação de outros falantes. No primeiro, “todos” responde ao cumprimento feito
por E1. No segundo, “alguém” faz um comentário a partir da fala de E2 (4a). Nos dois
casos, a seqüência de numeração das linhas da transcrição não foi interrompida. A cor
azul desses trechos foi um meio que encontrei para facilitar sua identificação,
principalmente quando essas manifestações ultrapassam o limite de uma linha, pois
poderia haver confusão a respeito de quem está falando o quê.
Como se pode perceber pelos exemplos, essas intervenções são de dois tipos:
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i)

aquelas em que um falante espera uma pausa do orador principal, começa a

falar e termina; como no exemplo 1;
ii) aquelas em que um falante sobrepõe a voz à do orador principal, como no
exemplo 2.
As intervenções do primeiro tipo estão indicadas pela cor azul e pela
identificação do falante. Nas sobreposições, além da cor e da identificação do falante,
há também o colchete, [, que marca o trecho em que a sobreposição começa. O fato de
haver poucas ocasiões em que outras pessoas intervêm na fala do orador principal não
significa que a reunião tenha transcorrido num ambiente silencioso. Na verdade, é
comum outras pessoas falarem em voz baixa durante a fala de alguém, às vezes sobre
outros assuntos. Transcrevi somente as ocorrências que puderam ser compreendidas e
que tinham alguma relação com a fala do orador principal.
Esses dois exemplos também podem suscitar a seguinte dúvida: qual a diferença
entre “todos”, “alguém” e “alguns”, outra identificação que, embora não figure nos
exemplos, aparece ao longo do texto. “Alguém” é a pessoa que, durante a transcrição,
nem eu nem os guaranis que me auxiliaram conseguimos identificar. “Todos” não
significa exatamente que todos os presentes falaram, ou mesmo que falaram ao mesmo
tempo; na verdade, empreguei “todos” quando percebi que um grupo de mais de
cinco pessoas responde ao cumprimento inicial, ou se manifesta no final das falas.
“Alguns” está no texto por oposição a “todos”; são grupos de, no máximo, quatro
pessoas que se manifestam em alguns momentos da reunião.
As letras — ou símbolos ortográficos, como prefere Dooley, autor dos quadros
abaixo — usadas para grafar as palavras guaranis são as mesmas propostas na página 7
do Vocabulário básico do mbya guarani:
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Vogais
1
FONEMAS

SÍMBOLOS
ORTOGRÁFICOS

/a/

A

/e/

E

/i/

I

/o/

O

/u/

U

//

Y

AMBIENTES

SONS
SEMELHANTES

Oral
Pá
nasal ou nasalizado
Manhã
Oral
Que
nasal ou nasalizado
Quem
Oral
Grilo
nasal ou nasalizado
Brincar
oral e não final na palavra
Avô
oral e final na palavra
Pó
nasal ou nasalizado e não
Vontade
final na palavra
nasal ou nasalizado e final champ (francês)
da palavra
Oral
Cru
nasal ou nasalizado
Unha
antes de vogais orais
Andar
antes de vogais nasais ou
Não
nasalizadas

xv

Consoantes
Fonemas

/p/
/t/
/k/
/kw/
/m/

/n/

Ambientes
SÍMBOLOS
ORTOGRÁFICOS

p
t
k
ku

Todos
Todos
Todos
Todos

pular
tocar
cair
quando

mb
m

antes de vogais orais

lombo

antes de vogais nasais ou nasalizadas
antes de vogais orais

mês
andar

nd
n

//

ng

/w/

gu

/g/
/v/

g
v

/r/
/ñ/

r
j
nh

/ts/
//

SONS SEMELHANTES

antes de vogais nasais ou nasalizadas
não
antes de vogais orais
longo
antes de vogais nasais ou nasalizadas
manga
em posição inicial de palavra, antes de vogais orais
ungüento
em posição medial de palavra, antes de vogais orais
água
antes de vogais nasais ou nasalizadas
long way (inglês)
Todos
logo
geralmente antes de /e/, /i/
vela
woman
(inglês)
geralmente antes de /a/, /o/,/u/,//
Todos
agora
antes de vogais orais
dia (carioca)

x

antes de vogais nasais ou nasalizadas
geralmente antes de /a/, /e/, /i/

‟

geralmente antes de /o/,/u/, //
Todos

(oclusão glotal)

/h/

h

inicial de palavra

ninho
pizza
tchau
arco-íris
(falando devagar)
rio

Com raras exceções, todas as palavras do guarani foram grafadas de acordo com
as propostas de Dooley.
O acento de intensidade das palavras guaranis recai, quase sempre, sobre a
última sílaba, por isso o acento gráfico — sempre o agudo — só foi utilizado para
palavras paroxítonas e, nesses casos, não indica o timbre da vogal.
Nos empréstimos tomados à língua portuguesa, adotei os seguintes critérios:
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i) a grafia oficial não foi respeitada quando entendi que a indicação de pronúncia
poderia ser útil a estudos futuros sobre as modificações ocorridas no português. Por
exemplo, formas verbais como “apresentemos”, “falemos”, “voltemos” ou “puruibir”,
em lugar de apresentamos, falamos, voltamos e proibir, foram mantidas;
ii) o /s/ das formas verbais de primeira pessoa do plural e o /r/ do infinitivo
raramente são pronunciados, mas foram, quase sempre, indicados na grafia das
palavras portuguesas. Isso só não ocorre quando estas são tomadas de empréstimo para
compor um trecho em guarani. No trecho “se precisar” (fita 4, p.186; 137), por
exemplo, a grafia oficial foi respeitada, muito embora a pronúncia tenha sido
/presi‟za/. No entanto, quando uma palavra portuguesa compõe um trecho em guarani,
recebendo muitas vezes flexões próprias desta língua, adotou-se uma grafia
não-oficial. Em “xee aprecisa” (fita 1, p. 2; 6), por exemplo, “precisar”, a forma verbal
do infinitivo, recebe a marca de primeira pessoa do singular guarani, a-; nesses casos,
optou-se por uma grafia mais próxima da transcrição fonológica e a regra de
acentuação exposta acima foi mantida. No exemplo, a construção aprecisa deve ser
considerada oxítona.
Como o meu objetivo principal era a análise do conteúdo, sem levar em conta
aspectos entonacionais ou paralingüísticos, utilizei na transcrição das fitas somente
alguns dos critérios propostos pela análise da conversação.1
Maiúsculas foram usadas em siglas, como em Funai, em nomes próprios, como
em Márcio, em início de período (quando identificados) e para indicar elevação do
volume da voz. Para que não houvesse confusão, quando o aumento de volume ocorre
em uma única vogal, ele foi sempre marcado na sílaba toda, como, por exemplo, em

1

A respeito dos critérios para transcrição propostos pela análise da conversação, cf. arcuschi,

1986, pp. 10-13, e Preti (org.), 1993, pp. 11-12).
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FAla (fita1, p. 20, 423). Se a ocorrência é em palavra iniciada por vogal, o aumento de
volume foi assinalado nas duas primeiras sílabas, como em AGOra (fita 1, p. 27, 542)
O sinal :: foi usado para marcar o alongamento, longo ou breve, de vogais ou
consoantes. Apesar de ter sido indicada várias vezes, consoante alongada só ocorre em
poucas ocasiões, como, por exemplo, em n::ão (fita 3, p. 152, 749), em que há o
alongamento do /n/. Na maior parte dos casos, o alongamento de consoante é, na
verdade, alongamento de vogal. Dois exemplos são as formas verbais terminadas em r,
resolver:: (fita 1, p. 19, 394), e as vogais acompanhadas de m ou n seguidas de
consoante, importan::te (fita 1, p. 3, 37). Nesses dois casos, o falante pronuncia,
respectivamente, /rezow‟ve::/ e /ã::i/, alongando, portanto, vogais, e não
consoantes. No entanto, por conta das opções de grafia, marquei o alongamento da
consoante, e não da vogal.
As aspas marcam discurso direto. Este está sendo entendido aqui como
reprodução de um enunciado, do próprio falante ou de outrem, produzido anterior ou
posteriormente (previsão do que será falado) ao ato da sua própria fala. É quase
truísmo dizer que esses trechos nem sempre são claros na fala e que, muitas vezes, a
escolha do que deveria ser assinalado com as aspas foi muito mais fruto da minha
interpretação ou intuição do que de marcas lingüísticas. Tentarei explicitar alguns dos
critérios que utilizei e algumas dificuldades encontradas para identificar o discurso
direto.
Os falantes dispõem de diversos recursos lingüísticos para indicar que estão
reproduzindo outra enunciação que não a sua, ou que foi sua em outro momento. Usam
os verbos “dizer” (disse ou disseram assim ou isso) e “falar” (falou, falei ou falaram
assim ou isso). Do guarani, empregam ayvu (fala, falar), aipoa‘e (dito) e e‘i (dizer). Às
vezes, reproduzem um diálogo ocorrido anteriormente, marcando os limites com
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expressões do tipo ha‘e ramo ma (então), ha‘e rã e ha‘e rire (aí depois), ou utilizam
marcas que deslocam o discurso para um espaço e um tempo diferentes dos do falante.
Darei dois exemplos:

Exemplo 1
ha‘e ramo ma jaikuaa pav, não fica::

então todos nós ficamos sabendo, não

tape rupi rive jaikuaa, ―ha‘e va‘e ( )

fica::[mos]

odecidi ha‘e rami raka’e:: ah, xee

somente

sabendo

pela

estrada, ―isso ( ) decidiram assim... ah, eu
não sei...‖ por exemplo, (tem) E33...

ndaikuaai...‖ por exemplo, (tem) E33...

No exemplo acima (fita 1, p. 3, 29-33), fica claro que o trecho marcado entre
aspas é realmente uma enunciação de outrem. O falante vinha usando marcas de
primeira pessoa do plural, ja, e o presente, kuaa (saber), e começa a usar marcas
(destacadas no texto) de tempo, raka‘e (no passado), e de pessoa, xee e a (1a pess.
sing.), que quebram a seqüência discursiva.
Exemplo 2
Então CAda nhande kuery, a gente

Então CAda um de nós, a gente cansa... a

cansa... a gente somos humanos, e‘ia

gente somos humanos, como falam os

rami

juruas, ―nós somos uma pessoa...‖

jurua

kuery,

―nhande

uma

pessoa...‖

Nesse exemplo (fita 1, p. 12, 227-230), o falante usa e‘ia rami (“igual ao dito”
ou “como falam”). Não fica claro, porém, se a enunciação que ele está reproduzindo é
anterior ou posterior à expressão e‘ia rami. Por isso eu poderia ter entendido que os
juruas dizem “a gente somos humanos” e/ou “nhande uma pessoa”. Optei por
assinalar “nhande uma pessoa”, porque, ao ouvir a fita, percebi uma leve modificação
na entonação e no timbre de voz que, aparentemente, indicava que esse era o “dito dos
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juruas”. Mas não seria absurdo pensar que o falante pudesse também estar aludindo a
“a gente somos humanos”.
As vírgulas foram usadas para marcar a lógica sintática (orações subordinadas,
coordenadas, etc.) e, algumas vezes, para separar palavras ou conectivos repetidos
pelo falante (da, da, da, por exemplo).
Os truncamentos foram indicados com a barra inclinada, /; as pausas, longas ou
breves, com reticências, ...; e o ponto de interrogação, ?, foi usado para marcar as
frases interrogativas. Os parênteses simples, ( ), assinalam trechos incompreendidos
ou hipóteses do que foi ouvido; os duplos, ((

)), indicam comentários ou

manifestações dos ouvintes, como, por exemplo, ((risos)).
Tentei realizar uma tradução que fosse a mais literal possível e oferecesse a
possibilidade de comparação, trecho a trecho, com o texto original. Para que essa
comparação pudesse ser feita com mais facilidade, o texto foi dividido em colunas: a
transcrição está na coluna da esquerda e a tradução, na da direita. Como não consegui
realizar uma tradução justalinear, fiz uma página a página: o conteúdo de uma página
encontra-se traduzido naquela mesma página. Também procurei repetir, na tradução,
todos os truncamentos, os parênteses que assinalam trechos não compreendidos, as
pausas, as elevações da voz, as maiúsculas, os alongamentos e os trechos em
português que aparecem na transcrição. Dessa maneira, quem estiver interessado em
comparar tradução e transcrição encontrará marcas que o auxiliarão. Não foi possível,
no entanto, adotar o mesmo procedimento para algumas hipóteses do que se ouviu em
guarani, principalmente nos casos de morfemas temporais ou de aspecto que, na
tradução, passam a constituir a forma verbal portuguesa. Para que a leitura da palavra
não ficasse truncada pelos parênteses, optei por não indicar essas ocorrências na
tradução.
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No caso dos alongamentos e das elevações do volume da voz, procurei
marcá-los, na tradução, sempre na palavra ou na locução de que fazem parte no texto
original. Esse recurso, embora, no meu entender, ajude a quem queira comparar
trecho a trecho, pode causar alguma estranheza e exige algum cuidado. Elevações de
voz que ocorrem num pequeno morfema podem estar marcadas numa palavra mais
longa, ou vice-versa. Um exemplo é o morfema PA, que indica totalidade e, algumas
vezes, foi traduzido por “TOTALMENTE”. Também, como a sintaxe de colocação
em guarani não é a mesma do português, muitas vezes um alongamento assinalado,
por exemplo, no final da oração, na posposição aguã, vai estar, na tradução, na
preposição “para”, no início da oração.
A decisão de não modificar nenhum trecho em que o falante tivesse usado a
língua portuguesa obrigou-me a adotar na tradução de uma fala, muitas vezes em
trechos muito próximos, registros lingüísticos diferentes. Isso ocorreu porque, ao
usarem o português, os falantes não observam a concordância, regência e o emprego
das formas verbais preconizados pela norma culta. Quando usam o guarani, porém,
empregam todas as marcas número-pessoais, os conectivos e os morfemas temporais
de sua língua. Um exemplo dessa diferença de padrões lingüísticos pode observado no
seguinte trecho:
não adianta nada nhande rive, nhand/

não adianta nada somente nós, nhand/

liderança kuery rive nha/ oreayvu,

somente as lideranças nha/ nós

nós faz uma lei e as comunidade não

falamos, nós faz uma lei e as

respeita,

comunidade não respeita,

Nesse exemplo (fita 1, p. 29, 580-584), o verbo “falar” foi flexionado de
maneira que concordasse com a forma pronominal “nós”, no entanto isso não ocorre
com o verbo “fazer”. Essa diferença deve-se à mudança de código no texto original. O
falante diz “oreayvu, nós faz uma lei”. Embora, em guarani, não se use morfema de
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número e pessoa agregado ao verbo, o falante empregou o morfema pronominal
indicativo de primeira pessoa do plural ore. Entendi que, se traduzisse a construção
oreayvu por “nós fala”, poderia até me aproximar do uso cotidiano que eles fazem do
português, mas estaria tomando esse registro como um estereótipo dos padrões de uso
do guarani. Isso seria, a meu ver, uma forma de simplificar demais a questão.
Na tradução aparecem também os colchetes, [

], que servem tanto para

assinalar algum conteúdo implícito no texto original quanto para indicar desinências
número-pessoais, nos verbos, e de número, nos nomes. Essas desinências, apesar de
não terem sido usadas nas palavras portuguesas, aparecem nas palavras guaranis que
as acompanham. Na construção “tem que nhaendu” (fita 1, p. 3; 26), por exemplo, o
falante não utilizou a desinência de primeira pessoa do plural, -mos, na forma verbal
tem, mas usou na forma guarani: nha- (1a pess. pl.) endu (ouvir). Como, na tradução,
optei por não modificar os trechos em português e por traduzir todas as marcas de
primeira pessoa do plural do guarani por “nós” e não “a gente”, a desinência -mos
aparece, entre colchetes, na tradução. Nos casos em que não foi marcada em guarani, a
desinência número-pessoal não aparece na tradução, mesmo quando a sintaxe de
concordância não estiver de acordo com a norma culta portuguesa.
As indicações de notas estão todas no texto traduzido. Foram numeradas de 1
em seqüência até o final de cada fita, onde estão localizadas. Para quem está
interessado somente na tradução, recomendo que as notas só sejam lidas quando, no
texto, aparecerem termos em guarani que, por um motivo ou outro, deixei de traduzir.
Essa recomendação se deve ao fato de as notas terem duas finalidades: i) dialogar com
outras fontes de significação das palavras guaranis, em especial as obras de Cadogan,
Dooley e Guasch, que foram as minhas principais referências; ii) explicar algumas de
minhas opções de tradução. Assim, as notas só vão interessar aos estudiosos do
guarani, e sua leitura pode muito bem ser dispensada.
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A seguir, há um quadro com os sinais encontrados no texto:
SINAIS
...
?
,
/
::
()
(hipótese)
(( ))
[]

OCORRÊNCIAS
Qualquer pausa, longa ou breve
Interrogação
Separa termos ou orações coordenadas e/ou subordinadas e termos
repetidos
Truncamento de palavras
Alongamento, longo ou breve, de vogais ou consoantes
Indica sobreposição de vozes
Qualquer trecho não compreendido
Hipótese do que se ouviu
Indicação de manifestações dos ouvintes ((palmas)), ou comentários do
transcritor
Marcam, sempre na tradução, trechos ou morfemas que estão implícitos.

“”
Discurso direto
Obs.: os sinais podem estar combinados. Por exemplo, é::... (alongamento e pausa).
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FITA 1
LADO A

1

E1:

E1:

2

Bom, xeretarã kuéry, jajoguerovy pa ju

Bom,

3

ma...

acercar...

4

Todos: Jajoguerovy pa ju ma...

Todos: Vamos nos acercar...

5

Ha‟e ramo ma ha‟eve‟i nhandevýpe...

[Espero] tudo de bomi para nós... Este

6

Kova‟e ara jajogueroayvu... aguã...

dia para... nós conversarmos... chegou

7

ova axee:: aikõteve, aprecisa ( )

agora... eu:: eu preciso, eu precisoii ( )

8

que pejapyxaka aguã xeretarã kuéry...

9

xeryvy kue::ry, ke‟y kue::ry, xerendy

10

kue::ry... ha‟e javi... Ha‟e gui... a xee

11

apensa...

meus parentes, vamos nos

que vocês prestem atenção,

iii

meus

parentes... meus irmãos mais novos,
mais velhos::, minhas irmãs::... todos...
E... agora eu penso... fico prestando

12

ajapyxaka

xeramo E40

aikovy...

É::

oo moko ka‟aru re

13

ojapyxaka... oporandu... xearovy‟a...

14

ha‟e gui ojeoi va‟e kue, arovy‟a

15

atenção... É:: xeramo iv E40

foi por

duas noites orar com devoção...v rogar
[a Deus]... eu estou

contente... por

todos os que foram, eu estou contente...

pav(ha‟e) oo e va‟e kue‟i ramo,

[por] (aqueles) que não foram, da
16

ha‟e rami, ha‟eve... Então ha‟e va‟e...

17

ha‟e va‟e xee arovy‟a vaipa ha‟e gui...

18

arovy‟a avi a peju pav... pejapyxaka

19

aguã, jajapyxaka aguã... mba‟esa pa

vocês vieram todos... para prestar

20

nhandekuai:: ta?

atenção, para prestarmos atenção...

mesma maneira, tudo bem... Então por
isso... por isso eu estou muito contente
e... estou também contente agora porque

como é que nós viveremos::?
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21

É:: xee ajepreocupa vaipaa amombe‟u

É:: eu é grande a minha preocupação

22

ta pendevýpe pejapyxaka aguã... Ha‟e

[por isso] eu vou contar para vocês, para

23

gui:: xee apy a penderuvixa rami aiko

que vocês prestem atenção... Então:: eu

24

va‟e

agora

25

ri...

xee::

amombe‟u

ta

estou

aqui

vivendo

como

cacique vi de vocês, mas... eu:: vou

pendevýpe pav pendu ã/ pav nhaendu

contar para vocês para que vocês ouçam
26

peikuaa aguã...

pra que:: xee ndai/

27

ndaipotai:: é:: amboae gui rive pendu

28

ou:: amboae gui ijayvua gui rive pendu,

29

então... é:: xee apensa ramo que TEM

ã/

para que todos ouçam e vocês

saibam... pra que:: eu ndai/ não quero::
é:: que vocês escutem somente de
outros ou:: ouçam somente da fala dos
30

que nhaendu pav nhandeapyxa py,
outros, vii então... é:: porque eu penso

31

nhaendu pav o que foi decidido

32

reunião... é:: ha‟e ramo ma jaikuaa

nossos ouvidos, todos temos que ouvir o

33

pav, não fica:: tape rupi rive jaikuaa,

que foi decidido [na] reunião... é:: então

34

“ha‟e va‟e ( ) odecidi ha‟e rami raka‟e::

todos

nós

ficamos

sabendo,

não

35

ah, xee ndaikuaai...” por exemplo, (tem)

fica::[mos]

somente

sabendo

pela

36

E33...

estrada, “isso ( ) decidiram assim... ah,

37

reunião geral apy... então pouco ou,

eu

38

pouco:: pav te‟i nhandekuai, ha‟e gui

E33...

39

a ma nhandekuai pavntão vou...

E33

que TEM[mos] todos que ouvir com os

oconvoca (karamboae)

não sei...” por exemplo, (tem)
E33 convocava reunião geral

aqui... então pouco vinha, pouco:: uma
parte de nós que estamos [aqui], e agora

40

xeayvu todas coisa importan::te que:: eu
estamos todos juntos, então vou... eu

41

queria que::
falo todas coisa importan::te que:: eu
queria que::
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42

eu quero:: DIzer também, jurua rupi

eu quero:: DIzer também, eu falo mais

43

guive

porque::

em juruaviii porque:: se nós que estamos

44

nhaendukuaa va‟e pav nhandekuai

[aqui] todos nós entendermos... não

45

ramo... qualquer problema jipoi... Ha‟e

haverá qualquer problema... E se vocês

46

gui napendukuaai ramo, ha‟e rami, a

não

47

comunidade kuéry, pende kuéry ha‟e

comunidades,ix todos vocês têm direito

48

javi tem direito xevýpe peporandu aguã,

49

kunhãgue

50

peporandu aguã, ndapeentendei ramo...

51

Ha‟e py, “(xee) naendukuaai ramo ma

52

tem que remombe‟u porãve ju...” ha‟e

53

ramo ma xee amombe‟u porãve ju... ( )

54

Xee ma a aiko penderuvixa rami,

55

va‟eri... contra ndaikoi... pende... pende

56

contra ndaxeayvumo‟ãi... é:: depende

guive

ha‟e

xeayvu

javi

tem

entenderem,

é

assim,

a[s]

de perguntar para mim, todas as
mulheres têm direito de perguntar, se

direito

vocês não entenderem... Então, “(eu)
se eu não entendi você tem que explicar
melhor...” então eu conto melhor... ( )
Eu agora estou vivendo como cacique
de vocês, mas... não estou contra...
vocês... contra vocês eu não vou falar de
maneira

nenhuma...

é::

depende

somente de vocês, vai depender de::
57

pende kuéry ae, vai depender de:: pende

58

kuéry é:: pepensaa... Eu tô apy pende

59

rupive... pende rupive, amba‟eapo aguã,

60

por que for... preciso, eu tô pronto pra::

vocês é:: do seu pensamento... Eu tô
aqui junto com vocês... com vocês, para
trabalhar, por que for... preciso, eu tô

61

amba‟eapo aguã... Mas primeiro lugar

62

eu queria... também fazer um acordo,

63

jajapo um acordo, é:: pende kuéry,

64

comunidade kuéry... e liderança kuéry,

pronto pra:: para

x

trabalhar... Mas

primeiro lugar eu queria... também fazer
um acordo, vamos fazer um acordo, é::
vocês,

as

lideranças,

4

comunidades...

e

as

65

um acordo pra que não haja é::

um acordo pra que não haja é::

66

complicação, e‟ia rami... pra que não

complicação, como se diz... pra que não

67

haja erro... pra que não:: tenha... é:: pee,

haja erro... pra que não:: tenha... é:: lá,

68

tape py oguapy (va‟e), penõi ranh

os (que) [estão] sentados no caminho,

69

ojapyxaka ranh, se:: importante (a)

70

os chamem primeiro para que prestem
atenção, se:: importante (agora), mas

te(xapya‟i)... É:: xee eu não tenho

(pelo menos um pouquinho)... É:: eu eu
71

interesse... interesse de... é:: contra rei

72

aiko aguã... eu quero fazer a vontade,

73

pende kuéry vontade... eu quero fazer

74

a:: o que vocês querem... eu tô pronto

75

pra:: fazer alguma coisa, o que é::

76

melhor...

77

pendevýpe... Então meu interesse é isso,

78

eu não tô contra pende kuéry... eu tô

79

apenas servindo a comunidade... pende

80

kuéry aposervi aguã... defender o

81

interesse da comunidade... Então esse

82

ih:: nesse dia, kova‟e dia, nós vamos

83

decidir uma coisa... uma coisa se vocês

84

QUErem... mas e/ eu quero que me

85

ajuda... Eu quero que a comunidade

86

reconheça... eu quero que a comunidade

87

tom/ tome a:: a::

o

que

ha‟eve

não tenho interesse... interesse de... é::
ser somente contra... eu quero fazer a
vontade, a vontade de vocês... eu quero
fazer a:: o que vocês querem... eu tô
pronto pra:: fazer alguma coisa, o que

va‟e

é:: melhor... o que for melhor para
vocês... Então meu interesse é isso, eu
não tô contra vocês... eu tô apenas
servindo a comunidade... para servir
vocês...

defender

o

interesse

da

comunidade... Então esse ih:: nesse dia,
nesse dia, nós vamos decidir uma
coisa... uma coisa se vocês QUErem...
mas e/ eu quero que me ajuda... Eu
quero que a comunidade reconheça... eu
quero que a comunidade tom/ tome a::
a::
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88

uma posição certa... tape:: tape ha‟evea

uma posição certa... caminho:: para

89

rupi jaa aguã, pra depois de... não dizer

irmos pelo melhor caminho, pra depois

90

que eu sou ruim... e depois não pode

de... não dizer que eu sou ruim... e

91

dizer que E5 é ruim... não pode dizer

depois não pode dizer que E5 é ruim...

92

que E40 é ruim... não pode di/ dizer

não pode dizer que E40 é ruim... não

93

nada... Vamos decidir uma coisa junto...

pode di/ dizer nada... Vamos decidir

94

que vocês tenha direito... porque eu

uma coisa junto... que vocês tenha

95

tenho direito também... Eu não vou

direito...

96

decidir uma coisa que... vou atingir a

também... Eu não vou decidir uma coisa

97

comunidade geral... eu não vou:: decidir

que... vou atingir a comunidade geral...

98

uma coisa que vou prejudicar uma

eu não vou:: decidir uma coisa que vou

99

criança... eu não vou decidir uma coisa

prejudicar uma criança... eu não vou

100

pete família prejudica aguã...

decidir uma coisa para prejudicar uma

101

quero o bem dos povo... eu quero união

102

dos povo... eu quero que:: a nhande

Eu

porque

eu

tenho

direito

família... Eu quero o bem dos povo... eu
quero união dos povo... eu quero que::
agora nós nos organiZEmos... que tome

103

kuéry jajeorganiZA... que tome o rumo

104

certo... que tome:: o caminho certo,

105

jajoguereko porã aguã, nhandekuai porã

106

aguã,

107

conseguir

o rumo certo... que tome:: o caminho
certo, para nos conduzirmos bem, para
vivermos bem, porque nós conse/
porque nós conse/ tentando
tentando conseguir melhoria... CHEga
melhoria...

CHEga

de
de sofrimento, chega de criancinhas

108

sofrimento, chega de kyrgue‟i ikaruai...
passando necessidade... Mas pra isso é

109

Mas pra isso é preciso de cada um de

110

nós... fazer (mais) força, fazermos a

111

nossa parte,

preciso de cada um de nós... fazer
(mais) força, fazermos a nossa parte,
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112

cada um avakue orekuai, tanto como

cada um de nós homens, tanto como as

113

kunhãgue... Eu preciso que tenha

mulheres... Eu preciso que tenha

114

união... é fortalecer a nossa cultura...

união... é fortalecer a nossa cultura...

115

tudo nhande reko, tudo tem que tá

tudo nosso modo de vida, xi tudo tem

116

organizado,

que

117

nhande kuéry tudo fraco japyta...

desorganizado, nós vamos ficar tudo

118

liderança kuéry iFRAco... nhaneramo

fraco... as lideranças são FRAcas... os

119

kuéry ifraco... cacique também é

nhaneramo

120

FRAco... A culpa é de quem?... Às

também é FRAco... A culpa é de

121

vezes a gente fala... às vezes aendu... eu

quem?... Às vezes a gente fala... às

122

não tô dizendo que apy pendeayvu ha‟e

vezes eu escuto... eu não tô dizendo que

123

rami, mas em outros lugar que eu a/ a/

aqui vocês falam assim, mas em outros

124

axa... eu já:: sofri muitas coisas, muitas

lugar que eu a/ a/ eu passei... eu já:: sofri

125

(pressões)... muitas coisas, mas só que

muitas

126

junto... Então... dois anos, dois anos

muitas coisas, mas só que junto...

127

rai‟i ma a apy aiko... dois anos vocês

Então... dois anos, há quase dois anos

128

sabem... E5 kuéry, E40 , eles sabem...

129

ha‟e

130

oreconhece... Como E33... E33, E33

131

omba‟eapo o ano todo... Eu acho que:: é

132

por aí... Eu pensei muitas coisas antes

133

de:: assumir esse cargo durante quatro

134

meses... eu sei que é difícil...

kuéry

desorganizado

oikuaa...

ha‟e

ramo,

tá

organizado,

xii

coisas,

se

estiver

são fracos... cacique

muitas

(pressões)...

agora estou vivendo aqui... dois anos
vocês sabem... a família de E5,xiii E40,

kuéry

eles

sabem...

eles

sabem...

eles

reconhecem... Como E33... E33,
E33

trabalha o ano todo... Eu acho

que:: é por aí... Eu pensei muitas coisas
antes de:: assumir esse cargo durante
quatro meses... eu sei que é difícil...
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135

é difícil mexer com a comunidade...

é difícil mexer com a comunidade...

136

porque existem vários problemas que

porque existem vários problemas que

137

nã/ não dá pra resolver... Mas esse

nã/ não dá pra resolver... Mas esse

138

ponto... nesse ponto nhaova Eu

ponto... nesse ponto nós chegamos... Eu

139

queria que vocês... apy xeretarã kuéry,

140

cada um de vocês pepens/ pepensaa py

141

pemo... porque é importante reunião da

142

comunidade... reunião da comunidade é

143

importante por quê?... Porque:: uma

144

liderança não pode... decidir só ha‟e

145

anho‟i, eu não posso decidir uma coisa

queria que vocês... aqui meus parentes,
cada um de vocês pepens/ vocês
colocassem no pensamento... porque é
importante reunião da comunidade...
reunião da comunidade é importante por
quê?... Porque:: uma liderança não
pode... decidir só ele sozinho, eu não
posso decidir uma coisa que está

146

xeakã ma o rive... eu não posso:: fazer
somente na minha cabeça... eu não

147

uma coisa que... só pende ruvixa rami

148

aiko vy rive, xee a:: ava apy... agora s/

149

é:: a xee aipota ha‟e rami, eu não quero

vocês, eu a:: chego aqui... agora s/ é::

150

essas coisas, que de repente eu vou

agora eu quero assim, eu não quero

151

contra vocês, contra a vontade:: então

essas coisas, que de repente eu vou

152

eu não quero essas coisas, eu quero todo

contra vocês, contra a vontade:: então

153

mundo bem... é:: nós vamos brincar

eu não quero essas coisas, eu quero todo

154

todo mundo, javy‟a vy, ficar:: todo

mundo bem... é:: nós vamos brincar

155

mundo junto... Então, eu queria dizer

todo mundo, vamos nos alegrar, ficar::

156

também uma coisa...

todo mundo junto... Então, eu queria

posso:: fazer uma coisa que... só porque
simplesmente estou como cacique de

dizer também uma coisa...
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157

que apy... aju... aju rire... aiko apy,

que aqui... eu vim... vim e depois... eu

158

ajudar E33...

vivia

159

aiko...

criticar

comunidades, eu vivia... não tô::

160

ninguém... mas em todo lugar que eu

querendo criticar ninguém... mas em

161

passei, eu procurei... aprocura sempre...

todo lugar que eu passei, eu procurei...

162

cacique kuéry ajudar aguã... ajudar o

eu

163

que for preciso... se for para reunião

caciques... ajudar o que for preciso... se

164

fora ramo, aa... é:: organizar... é

for para reunião fora, eu vou... é::

165

trabalho... sempre eu tentei de tudo...

organizar... é trabalho... xiv sempre eu

166

então eu tô fazendo o possível pra tentar

tentei de tudo... então eu tô fazendo o

167

organizar também apy nhandekuai rã...

possível pra tentar organizar também

168

Não vai dizer que xee:: eu quero é::

aqui a nossa vida futura... xv Não vai

169

amanda rei pende ree, eu não quero isso

dizer que eu:: eu quero é:: eu quero

170

não... Nós todos mandamos (apy)...

somente mandar em vocês, eu não

171

comunidade... cada, cada pessoa...

quero isso não... Nós todos mandamos

172

vocês mandam aqui... Porque é uma

(aqui)... comunidade... cada,

173

reserva que é nosso... Reserva é nosso,

pessoa... vocês mandam aqui... Porque é

174

cada um de nós nhamanda, kyrgue

uma reserva que é nosso... Reserva é

175

kuéry, ha‟e javi, todos... eu não só:: xee

nosso, cada um de nós mandamos, os

176

que amanda... vocês todos são... o dono

177

desse da... yvy... Então eu quero falar

178

também / pete reguare xeayvuxe, a::

não

comunidade kuéry,
tô::

querendo

aqui,

procurei

ajudar

sempre...

E33...

ajudar

as

os

cada

jovens, todos, todos... eu não só:: eu que
mando... vocês todos são... o dono desse
da... terra... Então eu quero falar também
/ sobre uma coisa eu quero falar, agora::

179

xeretarã kuéry nhandekuai pa reve...
com todos meus parentes, que estamos
presentes...
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180

Quan::do... nhanderuvixa rami oiko

Quan::do... quando o que está como

181

va‟e ramo... quando a comuniDADE

nosso

182

decide uma coisa... vamos indicar uma

comuniDADE

183

pessoa... ruvixa o aguã... pende ruvixa

vamos indicar uma pessoa... para estar

184

rami o aguã... então essa peSSOA...

cacique...

quando

decide

uma

a

coisa...

como cacique... para estar como cacique
de vocês... então essa peSSOA... essa

185

essa pessoa que foi escolhido... ele tem

186

que ter uma cabeça no lugar, ele tem

187

que

188

comunidade, tem que mos/ mostrar um

189

exemplo... E

190

comunidade escolhe um uviXA, ele não

pessoa que foi escolhido... ele tem que
ter uma cabeça no lugar, ele tem que
demonstrar

respeito

pela
demonstrar respeito pela comunidade,
tem que mos/ mostrar um exemplo... E

tamBÉM,

quando a
tamBÉM,

191

quando a comunidade

escolhe um caCIque, ele não é porque::

é porque:: não é:: nhamoive uvixa... é

não é:: somente para pormos como

192

que nós temos esperança... esperança

193

jareko pra ver se chega... alguma coisa...

esperança nós temos pra ver se chega...

194

de ha‟evevea py jaa aguã... Então a

alguma coisa de... para irmos a um lugar

195

gente VÊ... penDE peconFIA ramo, que

melhor... Então a gente VÊ... quando

196

uvixa o Se napeconFIAI ramo,

voCÊS conFIAM, que [alguém] está

197

NUNca... é:: chegará este ponto... Eu

como

198

nunca estaria aqui a, nesses dias,

cacique... é que nós temos esperança...

cacique...

Se

vocês

não

conFIAssem, NUNca... é:: chegará este
ponto... Eu nunca estaria aqui agora, nesses

199

xeayvu aguã, se vocês não confiassem...
dias, para falar, se vocês não confiassem...

200

Então isso eu tenho que reconhecer...
Então isso eu tenho que reconhecer... Então eu

201

Então eu quero... que pejapyxaka pra

202

que a gente:: não:: não fica mais

203

desorganizado...

quero... que vocês prestem atenção pra que a
gente:: não:: não fica mais desorganizado...
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204

E se... se apyta ramo fraco, todo mundo

E se... se eu ficar fraco, todo mundo fica

205

fica fraco... se eu ficar forte, todo

fraco... se eu ficar forte, todo mundo...

206

mundo... fica forte... todo mundo vai

fica forte... todo mundo vai sair

207

sair ganhando... A xee anho‟i ramo

ganhando... Agora se eu estiver

208

ma, eu não tenho força... Então ha‟e

sozinho, eu não tenho força... Então

209

nunga:: eu queria convidar também...

isso:: eu queria convidar também... que

210

que mesmo que problema jareko te ae

mesmo que nós tenhamos problema, ou

211

ma... ou ndajarekoi, “anãi,

212

problema

ndarekoi...

ramo

213

ndaamo‟ãi

reunião...”

Ja‟e

214

Porque... é preCIso que nhande kuéry

215

fique organizado... Nhande kuéry é uma

216

comunidade... nós tem que luTAR pra

217

que nós temos... organização bem

218

forte... pra mostrar um exemplo pra

219

amboae

220

nhaneretarã kuéry ou ramo, fora... ou

221

cacique kuéry com certeza vão vir...

222

então aí ha‟e kuéry opensa rã... que aqui

223

é uma reserva... que dá pra viver, que

224

tem tanqüilida::de, que tem seguran::ça,

225

pra todo mundo... Então... eu quero

226

dizer também uma coisa...

kuéry

tekoa...

não tenhamos, “não, se eu não tenho

xee ma

Um

problema... eu não vou mesmo à

ma::

reunião...” Não vamos dizer isso...

eme...

Porque... é preCIso que nós todos
fique[mos]

organizado[s]...

Nós

é

[somos] uma comunidade... nós tem que
luTAR pra que nós temos... organização
bem forte... pra mostrar um exemplo pra
outras aldeias... Um dia... se nossos

dia...

parentes vierem, fora... ou os caciques
com certeza vão vir... então aí eles vão
pensar... que aqui é uma reserva... que
dá pra viver, que tem tranqüilida::de,
que tem seguran::ça, pra todo mundo...
Então... eu quero dizer também uma
coisa...
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é que agora eu falo:: porque ja/ nós

227

é que a xeayvu:: porque ja/ jaexa ma...

228

pensa bem xeretarã kuéry, ap/ apy ae

229

pendekuai va‟e kuéry... quem era o

230

cacique aqui?... primeira vez?... Há 15

231

anos atrás quem era o cacique? Todo

232

mundo sabe... Ele se cansou... ele se

233

cansou pra falar pras famílias... pros

234

paren::tes, ele:: se cansou... Então CAda

235

nhande kuéry, a gente cansa... a gente

236

somos humanos, e‟ia rami jurua kuéry,

237

“nhande uma pessoa...” Então, a gente

238

sente aquele cansaço... nhanekane‟o...

gente sente aquele cansaço... nós

239

por exemplo ka‟aguy re jaa vy jejy

ficamos

240

nhamboi... cê vai descansado oo gui,

241

mas cê volta ka‟arukue cansado...

242

Então... a/ apy reunião py ma nhaprende

243

aguã, quando:: cacique kuéry faz

244

reunião, ele fala to::das coisinhas pra

245

entender, pra:: nhamo aguã nhaneakã

246

py

247

quinze anos atrás aju jave apy... pe

vemos... pensa bem meus parentes, ap/
todos os que vivem mesmo aqui... quem
era o cacique aqui?... primeira vez?...
Há 15 anos atrás quem era o cacique?
Todo mundo sabe... Ele se cansou... ele
se cansou pra falar pras famílias... pros
paren::tes, ele:: se cansou... Então CAda
um de nós, a gente cansa... a gente
somos humanos, como dizem os juruas,
“nós somos uma pessoa...” Então, a

cansados...

por

exemplo

quando vamos tirar palmito na mata...
cê vai descansado de casa, mas cê volta
à tarde cansado... Então... a/ aqui na
reunião é para aprendermos, quando::
os caciques faz[em] reunião, ele fala
to::das

coisinhas

pra

entender,

pra::

colocarmos nas nossas cabeças o que que se
o que que se passa... Então há
passa... Então há quinze anos atrás quando
eu vim aqui... lá no Silveira... naquele
248
249

Silveira py... ha‟e jave ma, xeramo

tempo, xeramoE40

E40 era cacique... ele tava sozi::nho...
tava sozi::nho...
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era cacique...

ele

250

só que naquele tempo eu também... eu

251

não pensava em nada, eu era:: aiko

não

252

rive, não pre/ preocupava com nada...

simplesmente

253

ah:: eu... avende jejy, essas coisas...

preocupava com nada... ah:: eu... eu

254

tava assim... Aí depois que xeramo

vendia palmito, essas coisas... tava

255

reve aiko:: acompanha:: tal aí depois

256

que:: xeakã re amo move:: aí foi::

com xeramo [E40], acompanha:: tal aí

257

apensa porãve‟i:: merami:: aikovy...

depois que:: fui colocando mais:: na

258

então hoje eu vejo que mudou muita

259

coisa... E dePOIS tyvy E5 ju ou ramo

260

ma, ha‟e jevy vice-cacique opyta...

261

Então eu, eu lembro essas coisa tudo, o

262

que aconteceu... então às vezes é

263

importante nhanemaendu‟a ha‟e nunga

264

re... pra que pende kuéry voi pepensa

265

aguã... Então exemplo tá aqui... A ma::

266

ha‟e

267

opytu‟uve‟i ma, o que eles... eu vou

268

dizer uma coisa também... xeramo deu

269

muita força apy, então nós temos que

270

reconhecer o trabalho dele... Então

271

SEMpre eu falei... sempre kii rupi aiko

272

vy, xemaendu‟a, o dia que eu voltar pra

273

lá,

kuéry

ikane‟oguave‟i

só que naquele tempo eu também... eu
pensava

em

nada,

vivia,

eu
não

era::
pre/

assim... Aí depois que eu fui vivendo::

minha cabeça, aí foi:: fui pensando
melhor:: parece::... então hoje eu vejo que
mudou muita coisa... E dePOIS o seu irmão [de
E40] mais novo E5 quando veio novamente, ele
ficou novamente como vice-cacique... Então eu,
eu lembro essas coisa tudo, o que aconteceu...
então às vezes é importante que nós lembremos
esses acontecimentos... pra que vocês também
pensem... Então exemplo tá aqui... agora:: eles

ma...

estão um pouquinho mais cansados... estão
descansando mais um pouquinho, o que eles... eu
vou dizer uma coisa também... xeramoE40] deu
muita força aqui, então nós temos que reconhecer o
trabalho dele... Então SEMpre eu falei... sempre
que eu estou por aí, eu me lembro, o dia que eu
voltar pra lá,
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274

ou mesmo que eu não voltar, um dia

ou mesmo que eu não voltar, um dia

275

vou... eu vou lá passear, mas sempre...

vou... eu vou lá passear, mas sempre...

276

xemaendu‟a porã, com certeza eu acho

eu tenho boas lembranças,

277

que xeramo também... (tem) imaendu‟a

certeza eu acho que xeramo [E40

278

porã aguã... Então... se nhaneramo no

também... (tem) lembranças boas...

279

ha‟e jave força ndojapoi, va‟e rire ma

Então... se os nhaneramo

280

essa reserva não existia... Então é

existissem e não fizessem força naquele

281

preCIso

tempo, essa reserva não existia... Então

282

colabora... é preciso que nós... seja

283

organizado... Pra... pra conquistar esse

284

espaço foi muito... trabalho... E5,

285

liderança, outra liderança que ikuai,

286

lutou... é:: oaxa muito karuai... quanta

287

via::gem... Brasí::lia... São Pau::lo...

288

tanta viagem, com chuva, sol, sem

289

dinheiro, passando fome... defendendo

290

o direito do povo... É preciso que

291

amongue

292

nhandedefende... Ha‟e e ramo, yvy

293

dipoi, nanhaganhai... nanhaganhai va‟e

294

rire... noganhai apy questão va‟e rire,

295

ninguém tinha direito de morar aqui...

296

Então é preciso que nhande kuéry

297

nhaentende essas coisas...

que

a...

todo

autoridade

mundo

com

xvi

não

é preCIso que agora... todo mundo
colabora... é preciso que nós... seja
organizado... Pra... pra conquistar esse
espaço foi muito... trabalho... E5,
liderança, outra liderança que estava
[aqui], lutou... é:: passaram

muita

necessidade... quanta via::gem... Brasí::lia... São
Pau::lo... tanta viagem, com chuva, sol, sem
dinheiro, passando fome... defendendo o direito do
povo... É preciso que algumas autoridades nos

kuéry

defendam... Caso contrário, não haveria terra, não
haveríamos ganhado... não haveríamos ganhado e
depois... se eles não tivessem ganhando aqui a
questão, ninguém tinha direito de morar aqui...
Então é preciso que nós todos nós entendamos
essas coisas...
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298

Aldeia norivei... o por causa de

299

liderança... que conseguiu, conquistou...

300

Então... uvixa kuéry... eu sempre

301

aendu...

302

kunumingue pendekuai va‟e

303

pejapyxaka... amongue nhanderuvixa

304

kuéry ijayvu rã”, por quê? porque ha‟e

305

kuéry oipota nhandevýpe ha‟evevea

306

rami... Eles não tá contra nós, não tá

307

contra comunidade... eles quer sempre o

308

melhor pra comunidade... Então eu

309

também sou assim... Então, em outro

310

lugar eu ouvi assim “eu preciso que

311

kunumingue reunião rupi oo, ojapyxaka

312

aguã ma rami pa uvixa kuéry re ijayvu...

313

é:: pra que HA‟E KUÉry ju ocontinua

314

aguã trabalho...” Eu não vou dizer, eu

315

não vou dizer que xee apy uvixa, ana

316

xee ae ma uvixa aiko... é pra sempre...

“Eu

preciso

que

Aldeia não está aqui por acaso... está
aqui por causa de liderança... que
conseguiu, conquistou... Então... os
caciques... eu sempre eu escutei... “Eu

ku/

preciso que ku/ vocês, que são jovens,

pendu,

ouçam, prestem atenção... no que
algumas de nossas lideranças vão falar”,
por quê? porque eles querem para nós o
que é melhor... Eles não tá contra nós,
não tá contra comunidade... eles quer
sempre o melhor pra comunidade...
Então, eu também sou assim... Então,
em outro lugar eu ouvi assim “eu
preciso que os jovens vão à reunião,
para prestar atenção em tudo o que os
caciques falam... é:: pra que ELES
continuem o trabalho...” Eu não vou
dizer, eu não vou dizer que eu aqui
[como] cacique, não, eu vou ficar
mesmo como cacique... é pra sempre...

317

toda vida a aguã... eu não vou dizer
para ficar toda vida... eu não vou dizer

318

isso, com certeza um dia eu vou cansar,

319

mas eu quero que pende kuéry,

isso, com certeza um dia eu vou cansar,
mas eu quero que vocês,
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320

xeretarã kuéry, kunumingue pendekuai

meus parentes, vocês (que) são jovens

321

(va‟e) esteja preparado pra assumir

esteja[m] preparado[s] pra assumir

322

responsabilidade... Então, por exemplo,

responsabilidade... Então, por exemplo,

323

taí exemplo o E33...

o E33 é kyr ve

taí exemplo o E33... o E33 é mais

324

xegui, mas inteligente... ele:: ele é

jovem do que eu, mas inteligente... ele::

325

inteligente... Então ha‟e nunga rupi

ele é inteligente... Então sobre isso

326

que... xee ajepreocupa... então xeayvu...

que... eu me preocupo... então eu falei...

327

amombe‟u

ou

eu apenas:: contei, mais ou menos...

328

menos... é:: pendevýpe nhaentende

é:: para vocês entenderem, porque

329

aguã, porque sempre é importante

sempre é importante ouvirmos... porque

330

nhaendu... (vy rãe) jaikuaa... ramo rive

nós saberemos... não é somente porque

331

ndapeikuaai ha‟e vy e avi xee

vocês não sabem que eu conto... eu

332

amombe‟u... xee arovy‟a avi guirami

333

pejapyxaka pav a nhandekuai...

mbe‟u

rive::

mais

estou contente também por vocês todos
escutarem,

agora

nós

estarmos

[juntos]... então... então agora... eu
334

então... então a ma... xee ma peixa ae

335

xeayvu reunião, é::

336

pessoa...

337

controlo...

uma

eu sou uma
que::

eu sou uma pessoa... uma pessoa que::

me

me controlo... eu tenho::... eu me

atenta

esforço para me controlar... e às vezes...

338

anhecontola aguã... e às vezes... e às

e às vezes também chega na nossa

339

vezes também nhaneakã my ova

cabeça, para falarmos duro, ainda que::

340

nhandeayvu atã aguã, nhandeayvu atã

falemos duro mesmo, nós não estamos

341

ae va‟e ri:: nhande vai vai e, ore vai

irados, não é de nossa [das lideranças]xvii

342

vai e gui ve...

eu

pessoa

mesmo é assim que falo na reunião, é::

tenho::...

ira...
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343

Ha‟e ramo ma, xeretarã kuéry, a

Então, meus parentes, agora eu estou

344

xearovy‟a pejapyxaka ramo... Então::

contente

345

a ma amboe assunto re ju xeayvu ta...

346

aipota avi a comunidade kuéry,

porque

vocês

prestaram

atenção... Então:: agora eu vou falar
sobre outro assunto... eu quero também
que agora todas as comunidades, vocês

347

pendekuai (va‟e), pendeayvu pav pra

(que) estão aqui, vocês todos falem...

348

que

pra que ( ) “não, somente E1 que quis

349

ha‟e rami... E1

rive rima... odecidi

assim... somente E1 que... decidiu

350

ha‟e rami... Ha‟e que ndoipotai ha‟e

assim... Ele que não quis assim...” Para

351

rami...” Peje e aguã ma xee:: aipota...

que vocês não digam isso eu:: eu

352

a pendeayvu pav, a nhandekuai pa

quero... agora que todos vocês falem,

353

reve... então junto vamos decidir uma::

354

uma coisa importante... é:: já vou dizer

355

logo, jejy re gua que vamos decidir

356

hoje... E a parte da tarde (assim) que::

357

problema onhacontece va‟e kue ekue re

parte da tarde (assim) que:: eu falarei

358

ju rã xeayvu... ha‟e va‟e re ju rã

novamente sobre [outros] problema[s]

359

aikuaapota,

360

jaikuapota ta:: ko:: ko jejy re gua

361

ranh... se vamos continuar ou vamos

( ) “anãi, E1 rive rima oipota

antes

disso

nã/

agora com todos nós aqui... então junto
vamos

parar de uma vez... Porque:: um caso...

363

muito... polêmico, e‟ia rami

364

kuéry,

uma::

uma

coisa

importante... é:: já vou dizer logo, sobre
palmito que vamos decidir hoje... E a

que aconteceram... aí eu vou querer

ja/

362

decidir

saber, antes disso nã/ ja/ vamos querer
saber

primeiro

sabem]

xviii

sobre

o::

[todos

o palmito... se vamos

continuar ou vamos parar de uma vez...
jurua
Porque:: um caso... muito... polêmico,
como dizem os juruas,
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365

muito difícil de aresolve aguã::... que

muito difícil de eu resolver... que

366

também eu não... jajaya, jajaya eme,

também eu não... vamos cortar, não

367

nda‟ei avi, vai depender muito de::

vamos cortar, não vou dizer também,

368

liderança e:: comunidade... Mas antes...

vai depender muito de:: liderança e::

369

eu quero dizer também é:: que kova‟e

comunidade... Mas antes... eu quero

370

reserva gui ndajarekovei ma jejy...

dizer também... é:: que desta reserva

371

dipovei ma jejy... só fora tema ikuai...

nós não temos mais palmito... não há

372

só fazenda rupi tema ikuai... Isso fica

mais palmito... só fora continua tendo...

373

bem claro, acho que nhande kuéry pav

só pelas fazenda[s] continua tendo...

374

jaikuaa... Então eu quero dizer também

375

outro lado, nhande direito jareko apy

376

aldeia (py)... nhavende aguã jejy...

377

nhavende aguã orquídea... e nós temos

378

direito também de nhama‟et aguã, nós

379

temos direito de tudo dentro da

Isso fica bem claro, acho que todos nós
sabemos...

Então

eu

quero

dizer

também outro lado, nós temos nosso
direito de aqui (na) aldeia... para
vendermos palmito... para vendermos
orquídea... e nós temos direito também de
plantar, nós temos direito de tudo dentro da

380

reserva... ninguém pode:: chegar aqui e

381

querer proibir... nós podemos fazer uma

382

roça em qualquer lugar, qualquer lugar

383

py oo jajapo aguã, nhanedireito... mas

384

dentro da reserva... Isso tá garantido na

385

Constituição federal, lei federal... não é

386

estadual não, nã/ não é municipal...

387

Então só:: só que:: um caso que a

reserva... ninguém pode:: chegar aqui e
querer proibir... nós podemos fazer uma roça
em qualquer lugar, em qualquer lugar que
fizermos uma casa, é nosso direito... mas
dentro da reserva... Isso tá garantido na
Constituição federal, lei federal... não é
estadual não, nã/ não é municipal... Então
só:: só que:: um caso que agora está nos
388

onhacontece...

acontecendo...
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389

é que xee ajepreocupaa rive, antes de

é que está me preocupando, antes de

390

pendeayvu, amombe‟u... Que... fora da

vocês falarem, eu vou contar... Que...

391

reserva jejy pemboi ramo é muito

quando vocês vão tirar palmito fora da

392

arriscado... pejearrisca pende ae, se um

reserva é muito arriscado... vocês

393

dia ijyvy (va‟e) pende rexa ramo, com

mesmos estão se arriscando, se um dia o

394

certeza... certeza pereko que jivai...

(o que é) dono da terra vir vocês, com

395

Jurua

muito

certeza... vocês tenham certeza que ele

396

diferente... Eu SEI que nhande kuéry

vai ficar irado... Os juruas pensam

397

nhapassa dificuldade... mas... mas é

muito diferente... Eu SEI que nós todos

398

arriscado fazenda rupi jaa nhamboi::

passamos dificuldade... mas... mas é

399

vender por aí... Então essas coisa e/ eu

arriscado irmos tirar:: [palmito] pela

400

me

se::

fazenda... vender por aí... Então essas

401

nhanderegua kuéry apy, onhemachuca,

coisa e/ eu me preocupo, já pensou se::

402

se levou:: tiro de fazendeiro, aí vai::

nossos parentes aqui se machucarem, se

403

envolver todo mundo... Não vai pensar

levou:: tiro de fazendeiro, aí vai::

404

que vai:: é:: pete que vai pagar, depois

envolver todo mundo... Não vai pensar

405

vai... vai ter que:: ore kuéry roguata::

406

roo uvixa kuérya:: rupi,

407

resolver:: essas coisa tudo, e eu quero

408

dizer também uma coisa, que hoje tá

409

difícil pra resolver um caso desse,

410

porque a Funai... Marcio ijayvu jave

411

pendu ma karamboae... “A:: questão::

412

que:: advogado da Funai otrata aguã,

kuéry

preocupo,

ma

já

opensa

pensou

que vai:: é:: um que vai pagar, depois
vai... vai ter que:: nós [as lideranças]

tem que

vamos ter que sair:: ir lá nos caciques
[juruas], xix

tem que resolver:: essas

coisa tudo, e eu quero dizer também uma coisa,
que hoje tá difícil pra resolver um caso desse, porque
a Funai... quando Márcioxx falou vocês ouviram...
“A:: questão:: que:: para advogado da Funai tratar,
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413

só se fosse caso da comunidade, só se

só se fosse caso da comunidade, só se

414

fosse coletivo...” e‟ia rami... Na questão

fosse coletivo...” ele disse assim... Na

415

da demarcação, ou se fosse:: ou

questão da demarcação, ou se fosse:: ou

416

envolver... um caso comunidade ha‟e

envolver... quando [for] um caso de

417

javi ramo, aí sim que:: a Funai tem

toda comunidade, aí sim que:: a Funai

418

direito de participar... Então se... se for::

tem direito de participar... Então se... se

419

pessoa:: u/ uma pessoa rive fora... é::

for:: pessoa:: u/ somente uma pessoa

420

oguereko

ser

fora... é:: que tiver problema... só vai ser

421

resolvido jurua kuéry meme,

vai

resolvido entre os juruas, vai ser::... vai

422

ser::... vai ser com advogado sim, “vai

ser com advogado sim, “vai ter um

423

ter um advogado:: público” e‟ia rami,

advogado:: público” ele disse assim,

424

peixa ha‟e kuéry ae omanda va‟e kue

assim mesmo somente o que for

425

rive, mas não é da Funai... Então, ha‟e

mandado por eles, mas não é da Funai...

426

rami ma a, regulamento fora o, então,

Então, é assim agora, há regulamento

427

ha‟e nunga rupi amombe‟u jevy peikuaa

fora, então, por isso que eu estou

428

aguã, todas coisas que a gente faz...

429

jurua kuéry ápy, vai resolver sozinho...

430

Aí eu não posso entrar não... (Aí não),

431

dentro da reserva (ramo ma), eu tenho

432

direito... eu tenho direito de:: é::

433

resolver o caso... Então ha‟e va‟e rive

resolver o caso... Então somente isso que eu queria

434

xee amombe‟u, então tá na mão das

contar, então tá na mão das lideranças, TÁ:: na mão

435

lideranças, TÁ:: pende popy, eu quero

436

que vocês FAla sobre palmito, é bom que

437

PÁra, ou vamos tirar:: mais palmito...

problema...

só

vai

contando de novo para vocês saberem,
todas coisas que a gente faz... lá entre os
juruas, vai resolver sozinho... Aí eu não
posso entrar não... (Aí não), (quando) é dentro da
reserva, eu tenho direito... eu tenho direito de:: é::

de vocês, eu quero que vocês FAla sobre palmito, é
bom que PÁra, ou vamos tirar:: mais palmito...
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438

Então eu vi que:: tem muitas pessoa que

Então eu vi que:: tem muitas pessoa

439

FAla que PAssa fome, é:: ta‟y oaxa

que FAla que PAssa fome, é:: o filho

440

fo::me, é:: mba‟emo kue oipota::...

passa fo::me, é:: querem:: as coisas...

441

Então eu reconheço essa parte... te::

Então eu reconheço essa parte... mas::

442

então nós fizemos uma tentativa... de

443

que::

444

kuéry ápy, mas isso::

445

reve gui, maioria liderança kuéry ijayvu

446

“vai ser muito perigoso, kuatiapara

447

rojereraa ramo, florestal kuéry ápy,

448

porque eles tão doidin::ho:: doidinho

449

pra:: levar um kuatiapara pra prender o

450

índio...” Então o medo é ISSO... Então

451

nhande kuéry ae apy nhacontrola ramo

452

ma ha‟eveve ju, aí a polícia não vai

453

pegar ninguém... Porque fora da reserva

454

pende jopy ramo... A GENte não

455

MANda lá fora... só mandamos aPY... E

456

hoje que tá difícil é:: dinheiro tá difícil

457

pra todo mundo... nem Bauru py jaa

458

aguã ma ndajarekoi n:: EU não TEnho

459

NAda... ndarekoi, nem pirapire eu

460

tenho, não ganho nada, então nã/ TÁ

461

difícil pra mim também...

então nós fizemos uma tentativa... de
que:: para levarmos documento xxi lá

kuatia rogueraa aguã jopy‟a

para as polícias,xxii mas isso:: nós [as

ropensa E33

lideranças] pensamos com E33, maioria
das lideranças falou “vai ser muito
perigoso, se levarmos documento para
as polícias florestais, porque eles tão
doidin::ho:: doidinho pra:: levar um
documento pra prender o índio...” Então
o medo é ISSO... Então se nós mesmos
controlarmos aqui é melhor, aí a polícia
não vai pegar ninguém... Porque fora da
reserva se pegarem vocês... A GENte
não MANda lá fora... só mandamos
aQUI... E hoje que tá difícil é:: dinheiro
tá difícil pra todo mundo... nem para
irmos em Bauru nós temos nem:: EU
não TEnho NAda... eu não tenho, nem
dinheiro eu tenho, não ganho nada,
então nã/ TÁ difícil pra mim também...
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462

O Márcio:: TEM o Márcio, mas:: o

O Márcio:: TEM o Márcio, mas:: o

463

Márcio não tem poder pra tirar o pessoal

Márcio não tem poder pra tirar o pessoal

464

lá da cadeia:: Quem vai tirar é

lá da cadeia:: Quem vai tirar é

465

advogado... advogado da Funai, mas se

advogado... advogado da Funai, mas se

466

ele vem só se Funai opaga ramo

ele vem só se Funai pagar (ainda)... a

467

(ainda)... a viagem dele... Então essas

viagem dele... Então essas coisas que

468

coisas

já

nós [as lideranças] nos preocupamos...

469

PENSOU se kuatiapara ã:: florestal

já PENSOU se documento ã:: se estiver

470

kuéry ápy o ramo, pe oo jejy pemboi

nas polícias florestais, vocês vão tirar

471

fora... ônibus rupi penderexa, ou tape

472

py, penderexa jejy reve... qualquer

473

polícia chega lá e PRENde... E aí?

474

Pende ra‟y kuéry pemongaru aguã

475

pejaya?... Mas ao mesmo tempo tá se

476

arriscando a ficar na cadeia... E

477

CADEIA

478

ndajaprovai teri, nhande kuéry, cadeia,

479

eu nunca fui, cheguei perto da cadeia...

480

Diz que é ruim dentro da cadeia, porque

481

tem cinqüenta pre::so, cem, cem preso,

482

tudo lou::co, é:: tudo droga::do, tem que

483

ficar lá junto com aqueles jurua kuéry,

484

tudo LOUco... Só por causa de:: só por

485

causa

486

LIBERdade reiko,

que

ore

não

rojepreocupa...

é

BOM...

palmito fora... no ônibus vêem vocês,
ou na estrada, vêem vocês com
palmito... qualquer polícia chega lá e
PRENde... E aí? Para sustentar os seus
filhos que vocês cortam?... Mas ao
mesmo tempo tá se arriscando a ficar na
cadeia... E CADEIA não é BOM...

Nunca::

Nunca:: nós não provamos ainda, nós,
cadeia, eu nunca fui, cheguei perto da
cadeia... Diz que é ruim dentro da
cadeia, porque tem cinqüenta pre::so,
cem, cem preso, tudo lou::co, é:: tudo
droga::do, tem que ficar lá junto com
aqueles juruas, tudo LOUco... Só por causa
de:: só por causa de palMIto... EM VEZ

de jeJY... EM VEZ DE

DE você viver [em] LIBERdade,
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487

reiko kórupi, repassea, re oo repesca,

você viver por aqui, você passear, você

488

cachoeira rupi re‟y ta reiko vy com a

ir pescar, você ficar nadando pela

489

família tranqüilo... cê vai ficar PREso

cachoeira com a família tranqüilo... cê

490

lá... só por causa de jejy... EU NÃO

vai ficar PREso lá... só por causa de

491

QUEro essas coisas pra vocês, se eu

palmito... EU NÃO QUEro essas coisas

492

fosse... E33 reve ropensa diferente rire

pra vocês, se eu fosse... se com E33 nós

493

“a

[as lideranças] pensássemos diferente

494

noendui ae ma, então... jaraa tema

495

kuatiapara... Nós temos... nós temos

496

direito de levar kuatiapara, mas só que::

497

eu não quero essas coisas...” E33

498

mesmo falou assim pra mim... Eu não

499

quero também xeretarã kuéry... que

500

fica:: passando esssas coisas... Então

501

ha‟e nunga re que xee xeayvu, agora...

502

sim, eu concordo também que:: nã/

503

como eu já falei, NÃO É proibido

504

vender palmito... NÃO É proibido... Só

505

que

506

ndajarekovei ma jejy... Tá arriscado

507

tirar::

508

nhanemonda pyávy, o:: pyávy te ae

509

ma, um dia vai descobrir... porque

510

fazendeiro kuéry oguereko empregado

511

kuéry ikuai...

nhaneterã

nhanDE

kuéry

nhandeayvu

RESERva

“agora nossos parentes ainda que
falemos eles não escutam mesmo,
então... vamos levar documento... Nós
temos... nós temos direito de levar
documento, mas só que:: eu não quero
essas coisas...” E33 mesmo falou assim
pra mim... Eu não quero também meus
parentes... que fica:: passando essas
coisas... Então sobre isso que eu falei,
agora... sim, eu concordo também que::
nã/ como eu já falei, NÃO É proibido
vender palmito... NÃO É proibido... Só

(py)

que (em) noSSA RESERva nós não
temos mais palmito... Tá arriscado tirar:: palmito lá

jejy lá na fazenda... é::

na fazenda... é:: irmos roubar à noite, o:: ainda que
seja noite, um dia vai descobrir... porque os
fazendeiros têm empregados que estão [lá]...
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512

oma ma ka‟aguy rupi, um dia... jejy

513

ojaya ague oexa, vai vigiar... Então é

514

arriscado,

515

amombe‟u, xeretarã kuéry, eu não co/

516

eu não tô contra venda de palmi::to...

517

que, aikuaa que kyrgue okaruxe, xee

518

akaruxe, todo mundo, jakaruxe... Tá

519

difícil vender artesanato... tá difícil pra

520

todos... não é só pra uma família... Mas

521

eu quero dizer bem claro, eu vou deixar

522

bem claro pepensa aguã... vocês prefere

523

tirar palmito?... é:: ou não?... ou vamos

524

preservar o que nós temos, jadeixa::

525

tove ta tuvixa pa ranh, ha‟e gui ma ae

essas

coisas::

vigiando pela mata, um dia... vão ver
os [tocos de] palmito cortado, vai
vigiar... Então é arriscado, essas coisas::

que::

que:: eu contei, meus parentes, eu não
co/ eu não tô contra venda de
palmi::to... que, eu sei que as crianças
querem comer, eu quero comer, todo
mundo, nós queremos comer... Tá
difícil vender artesanato... tá difícil pra
todos... não é só pra uma família... Mas
eu quero dizer bem claro, eu vou deixar
bem claro para vocês pensarem... vocês
prefere tirar palmito?... é:: ou não?... ou
vamos preservar o que nós temos,
vamos

deixar::

que

cresça

tudo

526

ma javolta ju jajaya... Mas não adianta

527

também jajaya ano todo e não fazem

528

nada... Vai ficar dependendo só:: de

529

jejy... Eu preciso que jajou‟i cinqüenta

530

reais, investir... por que::

531

algumas plantações que dá resultado...

reais, investir... por que::

532

Aipoa‟e rami, nhande reserva jareko,

algumas plantações que dá resultado... Eu

533

NÓS TEmos de TUdo, não vai morrer

digo assim, [porque] nós temos nossa reserva, NÓS

534

de fome... Só que nhande kuéry,

TEmos de TUdo, não vai morrer de fome... Só que

535

kyrgueve

nós, [que somos] mais jovens,

primeiro, e voltamos novamente a
cortar... Mas não adianta também
cortamos ano todo e não fazem nada...
Vai ficar dependendo só:: de palmito...

nhanhot

Eu preciso que consigamos cinqüenta
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plantemos

536

nhande ra‟y kuéry nhambo‟e vai... a

nossos filhos nós ensinamos mal...

537

nhanhembo‟e...

kuéry

agora nós aprendemos... as Funais xxiii

538

nhanembo‟e... alguma entidade kuéry

nos ensinaram... alguma[s] entidade[s]

539

nhanembo‟e...

nos ensinaram... porque:: todo ano nós

540

jaiporu... (nhande kuéry) jaiporu pa...

541

Juruamba‟e

até

as coisas do jurua nhe/ nhe/ até lá na

542

nhandeayvu ápy jepe jurua::mba‟e

nossa fala nós usamos as coisas do

543

jaiporu, até xee aiporu... Então, a...

Funai

porque::

anho

nhe/.

todo

nhe/

ano

usamos... (nós) usamos tudo... Somente

jurua:: até eu uso... Então, agora...
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LADO B

26

E1: ((continuação))

E1: ((continuação))

544

tembi‟u ja‟u aguã... todas essas coisas...

alimento para comermos... todas essas

545

então aexa avi pete kuatiare... que fala

coisas... então eu também vi um

546

que:: é:: massa::re:: bem m/ meditado,

547

e‟ia rami... que oestuda jurua kuéry...

548

Então tá:: eu acho que xee acredita avi

549

ha‟e nunga (re)... Funai kuéry... omo

550

nhande re ocuida aguã, o que que eles

551

fizeram?

552

roubaram tudo, e:: jogou a gente num

553

canto que não tem nada... Só que

554

nhanembo‟e::

555

nhanembo‟e::

556

juruamba‟e... jareko aguã toca-fi::tas,

557

num sei o quê:: sei lá... mas até agora

documento...

que

fala

que::

é::

massa::cre:: bem m/ meditado, diz-se
assim... que os juruas estudam... Então
tá:: eu acho que eu também acredito
nisso... As Funais... foram feitas para
cuidar de nós, o que que eles fizeram?

fizeram...

roubaram...
fizeram... roubaram... roubaram tudo,
e:: jogou a gente num canto que não tem

ja/

jakaru
jareko

nada... Só que nos ensinaram:: ja/ a

aguã,

comer, nos ensinaram:: a ter as coisas...

aguã...

do jurua... a ter toca-fi::tas, num sei o
quê:: sei lá... mas até agora não nos
ajudaram muito, só que agora cortou

558

nanhandeajudaporãi,

só

que

agora

559

cortou tudo... Funai kuéry jipovei,

560

ndoguerekovei

561

ndoguerekovei:: AGOra... fica desse

562

jeito todo mundo... Então... ha‟e nunga

563

ha‟e javi... o preocupação... a ma

tudo... As Funais não há mais, não tem
mais

dinheiro...

não

tem

mais::

dinheiro...
AGOra... fica desse jeito todo mundo...
Então...

com

isso

tudo...

há

preocupação... agora vou deixar na mão
de vocês, para vocês, as lideranças, para
564

pende popy aejata, liderança kuéry,

565

pendeayvu aguã, se hoje

566

decidir uma coisa, kova‟e re anho...

567

jaikuapota ta,

vocês falarem, se hoje vamos decidir

vamos

uma coisa, somente sobre isso... vamos
querer saber,
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568

se jajaya re ae ramo, todo mundo tem

se vamos cortar mesmo, todo mundo

569

direito

ojaya aguã, (não) vai nhe/

tem direito de cortar, (não) vai nhe/

570

pete rive o::jaya... Mas tá arriscado,

um somente cor::tar... Mas tá arriscado,

571

como eu tô falando, tá arriscado

572

mesmo... Então kuatiapara se nós

573

vamos

574

kuatiapara a jajapo, vamos todo

575

mundo assinar (um) acordo... ou se

576

nhacontinua va‟erã ramo, ha‟e rami

577

(ma), mas:: mesma coisa tem que

578

jajapo... kuatiapara, tem que respeitar

579

também a leis:: que existe apy... Se um

580

acordo jajapo va‟e kuéry ramo, tem que

581

respeitar isso... Não adianta nada apy

582

aresolve, é:: toma um:: um acordo,

japytu‟u

va‟erã

como eu tô falando, tá arriscado
mesmo... Então documento se nós
vamos

ramo,

parar,

agora

vamos

fazer

documento, vamos todo mundo assinar
(um) acordo... ou se vamos continuar,
será da mesma maneira, mas:: mesma
coisa

tem[mos]

que

fazer...

um

documento, tem que respeitar também a
leis:: que existe aqui... Se nós que
vamos fazer um acordo, tem que
respeitar isso... Não adianta nada aqui
eu resolver, é:: toma um:: um acordo,
decidi::mos,
583

decidi::mos,

depois::

não

584

respeitado... Só ha‟e va‟e rive xee

585

xeayvu por enquanto, ajapyxaka ju ta

depois::

não

ser...

ser...
respeitado... Só isso que eu tenho para
falar por enquanto, primeiro eu vou
prestar atenção nas lideranças (vocês)

586

ranh liderança kuéry (pee) pendeayvu
vocês falem novamente... eu acho que

587

ju... eu acho que nhandeayvu vaipa ma

588

liderança kuéry... é:: ha‟e va‟e reguare,

589

eu acho que hoje vamos ter que tomar

590

uma decisão, pav oendua py...

nós, as lideranças, falamos muito... é::
sobre esse assunto, eu acho que hoje
vamos ter que tomar uma decisão, na
audição de todos...xxiv
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591

pra depois não dizer que:: nhande kuéry

pra depois não dizer que:: somente nós

592

ae rive nhatoma alguma providência...

que tomamos

593

Então ha‟eve rive, ha‟evete (ma)

Então somente isso, obrigado meus

594

xeretarã kuéry pejapyxaka,

parentes por prestarem atenção,

595

direito pendevýpe, pendeayvu aguã,

vou dar o direito para vocês, para vocês

596

qualquer um quiser falar, pode falar...

falarem, qualquer um quiser falar, pode

E2:

falar...

amee ta

alguma providência...

eu

E2:

597 Pera aí E1... É:: eu acho que primeiro
598 tem que comunidade, né? (votar)... depois

Pera aí E1... É:: eu acho que primeiro

599 é a vez da liderança, porque:: teve dois

tem que comunidade, né? (votar)...

600 reunião e os cara não vieram... só nhande

depois é a vez da liderança, porque::

601 liderança ( ) agora:: não adianta nada

teve dois reunião e os cara não vieram...

602 nhande rive, nhand/ liderança kuéry rive

só nós as lideranças ( ) agora:: não

603 nha/ oreayvu, nós faz uma lei e as

adianta nada somente nós, nhand/

604 comunidade não respeita, como agora...

somente

605 os cara não respeita a lei que fez, né? não

as lideranças nha/ nós

falarmos, nós faz uma lei e as

606 adianta nada ore:: liderança kuéry rive

comunidade não respeita, como agora...
607 oreayvu “vamos liberar palmito, é tanto...

os cara não respeita a lei que fez, né?
608 ele é tanto, eu sou tanto”, não adianta

não adianta nada nós:: somente as
609 nada falar isso, que os cara vão no mato

lideranças falarmos “vamos liberar
610 tirar mais, porque não vão resPEItar

palmito, é tanto... ele é tanto, eu sou
611

mesmo... Então agora é:: é a vez das

612

comunidade falar ( ) por último nós

613

fala...

tanto”, não adianta nada falar isso, que os
cara vão no mato tirar mais, porque não vão
resPEItar mesmo... Então agora é:: é a vez das
comunidade falar ( ) por último nós fala...
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E1 (2a):

E1 (2a):

614

Então, xeretarã kuéry... aipota avakue

Então, meus parentes... eu quero que

615

pav pendekuai, interesse de:: palmi::to

todos os homens que estão [aqui], vocês

616

pereko, ( ) pepu‟ã pendeayvu pra que a

[que] têm interesse de:: palmi::to, ( )

617

gente... ha‟e rami gua (pe ae ma ã::

levantem-se e falem pra que a gente...

618

jypy‟i

por isso (vocês mesmos ã:: desde o

619

pejapyxaka porã pra::

620

falar, essa é a hora certa... a hora certa

621

de reclamar, o tem::po, é:: pejou vai ou::

622

pejou porã... esse é o dia certo, essa é a

623

hora

624

pendeayvu... Tá espaço aqui aberto,

625

kunhãgue amongue, (jejy) pejayaxe

626

ramo, fala... pendeayvu... É o direito::

627

de vocês... agora eu não vou forçar

628

nada, tem que jajaya, jajaya eme,

629

nda‟emo‟ãi... Então é o diREIto,

630

resPEIto o direito de vocês, então é a

631

vez de vocês...

632

((45 segundos de silêncio))

633

Eu quero que:: pendeayvu, pepu‟ã

634

pendeayvu,

635

(melhor)...

636

((36 segundos de silêncio))

gui

certa,

xeayvu

que

aipoa‟e)

comecinho eu estou falando) prestem

se levantar e

se

bem atenção pra:: se levantar e falar,
essa é a hora certa... a hora certa de
reclamar, o tem::po, é:: vocês acham
ruim ou:: vocês acham bom... esse é o

levante...

dia certo, essa é a hora certa, que se
levante... falem... Tá espaço aqui aberto,
as mulheres, algumas mulheres, se
querem cortar (palmito), fala... falem...
É o direito:: de vocês... agora eu não
vou forçar nada, tem[mos] que cortar,
não vamos cortar, eu não vou dizer
mesmo... Então é o diREIto, resPEIto o
direito de vocês, então é a vez de
vocês...
((45 segundos de silêncio))

é:: o que acha de

Eu

quero

que::

vocês

falem,

levantem-se e falem, é:: o que acha de
(melhor)...
((36 segundos de silêncio))
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637

Pepu‟ã ke avakue pendeayvu pete te

638

a/ a/ apy gui, nhane, pee gui pecomeça::

639

a volta... kunhãgue, pendeayvu re gua

640

(va‟e), pendeayvu:: é:: mba‟esa pa::...

volta... as mulheres, o (que) vocês

641

a ma xee aipota ete nhandeayvu ha‟e

tiverem para falar, falem:: é:: como::...

642

va‟e

(re)...

aipota

643

PEKYJE EME apy:: pendeayvu aguã,

Levantem-se homens e falem cada um
[de vocês] a/ a/ daqui, [de onde] nós
[estamos], de lá vocês começam:: a

agora eu quero verdadeiramente que nós

pendeayvu...

falemos sobre isso... eu quero que vocês
falem... NÃO TENHAM MEDO de
644

nhandeayvu ava py, reunião o é pra
falar aqui:: nós chegamos para falar,

645

resolVER... Se não nopendeayvui ramo,

646

com certeza, xeakã my ou va‟e rive rã,

647

xee aresolve ramo, mas depois vai sair

648

falando “E1

649

ojapo...” é:: ou:: “liderança kuéry ae ma

650

ikuai rive oresolve, n:: chance nomeei

é:: ou:: “somente as lideranças que

651

nhandeayvu aguã...” pejayvu aguã,

estavam

652

então... tem espaço

nenhuma::

653

aguã...

tem a reunião é pra resolVER... Se
vocês

falarem,

com

certeza,

somente do que vier na minha cabeça,

ae ma anho‟i rami

quando eu resolver, mas depois vai sair
falando “E1 sozinho que fez assim...”

o pendeayvu

presentes
chance

resolveram,
deram

para

falarmos...” para vocês falarem, então...
tem espaço para vocês falarem...

E2 (2a):
654

não

E2 (2a):
Ô E3... ô E3...
Ô E3 ... ô E3...
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E3:

E3:

655

Ha‟e ramo ma xeretarã kuéry ( )

Então meus parentes ( ) bom dia para

656

javyporãmba...

todos... xxv

657

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

658

Xee:: xeayvu ta pete (endapy)...

Eu:: eu vou falar uma (colocação)... é

659

anhete:: a... jejy é::... nhande kuéry...

660

ha‟e javi jajexa vai, opa mba‟e py jajexa

661

vai... aikuaa ramo... ha‟e javi jajexa

662

vai...

663

pendekuai rive rive‟i pejexa vai, xee

664

ajexa vai... então::... acho que... ko::

verdade:: agora... palmito é:: nós... todos estamos
aflitos,xxvi com todas as coisas nós estamos aflitos...
pelo que sei... todos estamos aflitos... como... os
caciques é:: [todos sabem] não é somente vocês

como... uvixa kuéry ko::
que estão aflitos, eu estou aflito... então::...
acho que... os:: os:: [todos sabem] os

665

ko:: uvixa kuéry, eta va‟e kuéry, é::

666

pejapyxaka ramo ma, nda‟evei... ha‟e

667

gui::

668

nanhanepytyvõi... ha‟e gui...

669

ha‟e

kuéry

gui... ha‟e gui jejy...

caciques, dos que são muitos [os juruas],xxvii
é:: se vocês forem prestar atenção, não vai
adiantar... e:: eles nanha/ não nos ajudam... e...

nanha/

e palmito... é verdade que antigamente...

ha‟e

todos cortávamos... amo/ alguns::... alguns

anhete kueve

quando cortam... cortam:: vendem::... Para
670

kueve rupi...

pav

jajaya...

amo/
que eles cortam?... (Eles) cortam um

671

amongue ma::... amongue ma ojaya

672

vy... ojaya:: ovende::... Mba‟e re pa

673

ojaya?... (Ha‟e) okaruxe vy, ojaya‟i,

674

ara/ amongue ma::... ko::... yytata re

675

rive, anhete:: ko:: ipire va‟e ojou...

676

omombo pa rive, (he‟ia rami)... Ha‟e

677

gui xee... x/ amongue kunhãgue ma

678

ojaya,

pouquinho, xxviii porque querem comer, xxix
ara/ alguns::... é:: [todos sabem] somente por
causa da água de fogo [pinga],xxx é verdade::
é:: [todos sabem] o dinheiro que conseguem...
simplesmente jogam tudo fora, (como se
diz)... Então eu... x/ algumas mulheres
cortam,
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679

(anhete::) ojejopy (okaruxe vy) ojaya

(é verdade::) estão apuradasxxxi, (porque

680

okuapy... Ha‟e gui ko:: guyrapa, ajaka

querem comer), estão cortando... E

681

ojapo ma::... okaru aguã rei vy ojou ae,

fazem:: os:: [todos sabem] arco, cesto...

682

anhete... ha‟e gui jejy... jejy:: opytu‟u

somente para conseguir qualquer coisa

683

ramo ma, pav jajouvai... Ha‟e gui::...

para comer, é verdade... então palmito...

684

xee ma:: xee ma:: jejy re ae amba‟eapo::

palmito:: se parar,xxxii todos vamos ficar

685

ha‟e gui xeamba‟eapo:: akaruxe vy

insatisfeitos... Então::... eu mesmo:: eu

686

rive... E... a ma:: (xee ajejopy

687

aikovy)... Ha‟e, ha‟e ramo ma mba‟e

688

sa::

689

mba‟esa

690

anhemongeta, (nda‟u) aikovy ipire va‟e

691

ajou? ( ) Aí eu acho que a maioria

692

(nhapensa)

693

kunumingue‟i ha‟e rami...

mba‟e

sa::

pa

akaru::?

aiko?

mesmo:: trabalho:: com palmito, então
eu trabalho:: somente porque quero
comer... E... agora:: (estando apurado)...

akaru::?

mba‟e

Então, então como:: como eu vou

sa,

comer::? vou comer::? como eu vou
viver? como, eu ficava refletindo, como

ha‟e

rami...

(

vou conseguir dinheiro? ( ) Aí eu acho

)

que a maioria (pensa) assim... ( ) os
amongue

694

jejy ojaya vy okaruxe, ojaya... Ha‟e gui

695

pe:: Silveira py... é:: orekuai... xee ma

696

anhemongeta:: jejy opytu‟u rã:: ramo

697

ma... acho que:: jaca ijaju jave ma::

jovens é a mesma coisa...

alguns

cortam palmito, porque querem comer,
cortam... Então lá:: no Silveira... é::
nós [que] estamos lá... eu mesmo
reflito:: se pararmos:: o palmito... acho
698

ha‟e va‟e ju anorã tape py tu:: avende
que:: quando for tempo de jaca madura::

699

aguã,

ha‟e

rive

ju

xee::

porque

700

ndaikuavei mba‟eisapa (aiko aguã)...

701

((alguns riem))

então eu vou colher [e levar] na estrada::
para vender, somente por isso eu:: porque
não sei mais como vou fazer (para viver)...
((alguns riem))
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702

E::... anhete ma... ha‟e gui jejy:: u:: uma

E::... é verdade... e palmito:: u:: uma

703

parte pee jejy ma

opytu‟u:: merami

parte de vocês aparentemente parou::

704

ae... va‟e ri:: outra parte pee ma:: xee

com o palmito... mas:: outra parte de

705

ajou::

vocês:: eu acho::

706

nhande população ko:: ikuai (va‟e::)...

assim:: com o palmito, nossa população

707

ko:: yytata:: pinga ja‟ea rami gua ma

estes:: (que::) estão [aqui]... a:: [que

708

ndopytu‟ui...

rima::

todos conhecem] água de fogo:: [com]

709

nda‟evei nhandevýpe... Agora jejy

pinga e afins não vão parar... mas isso::

710

opytu‟u ramo ma tem que ko:: ko pinga,

é inadmissível para nós... Agora se

711

pinga, (oka‟u va‟e) pinga, pinga ha‟e

parar com o palmito tem que a:: a [que

712

rami

nhamo/

todos conhecem] pinga, pinga, (os que

713

nhamombytu‟u (avi), ramo rãe py,

bebem) pinga, pinga e afins, tem que

714

(ha‟eve)...

nhamo/

715

merami, guirami problema o... ( )

(também), se for assim, (tudo bem)...

716

pinga

porque:: parece que mesmo que parem

717

joguero‟a:: joguero‟a (okuapy), contra

718

aiko vy e porã mi xeayvu... porque

( )... jejy opytu‟u ri guirami::

gua,

o‟u

ha‟e

tem

que

porque::

va‟e

va‟e

jejy

o‟u...

opytu‟u

merami::

com

o

temos

palmito,

( )... se pararem

que

fazer

tem

o

parar

mesmo

problema... ( ) os que bebem pinga,
bebem... parece:: brigam:: xxxiii (ficam)

719

pinga... o o vaiete, joguero‟a pa
brigando, não é porque estou contra que falo

720

rei okuapy, mba‟eisapa?... Ha‟e gui::

721

ko:: ko:: uvixa kuéry, eta va‟e kuéry,

722

nha/

723

xeramo E40 omba‟eapo vaipa:: axy py

724

yvy:: odemarca...

nhanderexa

assim... porque pinga... [quando] tem muita,
somente ficam todos brigando, por quê?... Então::

pa... Ha‟e gui ko

os:: os:: [que todos conhecem] os caciques, [dos]
que são muitos [juruas] nha/ nos observam... E o
[todos sabem] xeramo E40 trabalhou muito::
com sacrifício demarcou a terra::...
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725

(guirami nhandekuai aguã)... Porque

(para assim nós vivermos)... Porque eu::

726

xee:: E40

acompanha vai vai avi

também acompanhei mal-e-mal E40

727

guirami... ko Brasília rupi oo jave...

assim... quando ele [todos sabem] foi

728

yvy omoporãxe vy... Ha‟e rami gua...

para Brasília... porque queria [saber

729

outro lado... ko pinga (ndopytu‟ui oiny

como

730

ramo), kova‟ere amboaxa... porque

terra... xxxiv Sobre isso... outro lado...

731

jurua kuéry ko:: uvixa kuéry ko:: o de

732

fora ha‟e rami gua nhande rexa pa...

está parando), sobre isso eu estou

733

Ha‟e gui jejy opytu‟u, va‟e ri ha‟e rami

repetindo... xxxv porque os juruas os::

734

ete nhandekuai... ko:: kyrgue eta ikuai

735

apy... ha‟vy pe:: jaekombo‟e porã (rã

736

gue)... Ha‟e rami xee anhesenti (avi)

737

aikovy... amongue rã xeretarã kuéry

738

ko:: ko:: xejaryi amongue rã oka‟u

739

(va‟e), oka‟u (va‟e)... ndaexaxe e ae

estava]

a

demarcação

da

com a pinga [todos sabem] (se não se

caciques [que todos conhecem] os::
[todos sabem] o de fora e que tais nos
observam... Então parou com o palmito
mas continuamos vivendo assim mesmo
[bebendo]... há [todos sabem] muitas crianças aqui...
então::

(poderíamos) ensinar nossos bons

costumes... É assim que eu estou me sentindo
740

va‟e ri xee anhesenti porque::... nhande

741

gui:: nhande GUI voi, ha‟e vaimive

742

(va‟e) ha‟e rami gua tujakue‟i (va‟e)

743

ikuai, conselho nhandevýpe omee rã

744

gue, nhandekuai (porã‟i) aguã... porque

745

kyrgue::

746

kuéry nhanderexa:: (ha‟e kuéry)... xee

conselho para nós, para nós vivermos (bem)...

747

ma preocupação areko:: uvixa kuéry

porque as crianças:: há MUItas... os:: [todos sabem]

748

ajuda aguã,

caciques nos observam:: (eles)... eu mesmo tenho

(também)... às vezes meus parentes é:: é:: [todos
sabem] minha avó,xxxvi às vezes, (a que) bebe, (a
que) bebe... não é que eu não quero ver, mas eu fico
sentido porque::... do que nós:: ela é mais velha DO
que nós também, ela (que) é mais velha e os (que)

heTA ikuai... ko:: uvixa

são mais velhos e estão [aqui], poderiam dar

preocupação:: de ajudar os caciques,
35

749

guirami::... a minhã ko:: E5 Kuéry

assim::... como agora este:: [todos

750

ikuai ápy rei minhã:: mba‟eisapa opyta

sabem] como:: lá onde vive a família

751

rã ndajaikuaai... demarcação... ja‟ea

de E5, não sabemos como é que vai

752

rami... (Ha‟e gui) Funai... governo::

ficar... demarcação... como dizemos...

753

Funai ha‟e rami gua:: ndoui teri...

(Então) Funai... governo:: Funai e que

754

oestuda

mbovy

tais:: ainda não vieram... estudar como

755

alqueire (pa) itui... Técnico:: ha‟e rami

vai ficar (toda) a quantidade de

756

gua:: ha‟e rami gua ou TÉcnico ou vy

alqueires... Técnico:: e que tais:: e que

757

rãe ma

antropólogo

tais vierem, quando TÉcnico vier, ele

758

ja‟ea rami gua ou ramo ma ja/ anhete...

vai saber... quando antropólogo e que

759

ja/ ha‟e oestuda... (va‟erã ha‟eveve)...

tais vierem ja/ é verdade... ja/ eles vão

760

Ha‟e gui... ha‟e gui... ko:: nhande:: é::

estudar... (o que é melhor)... Então...

761

pende uvixa kuéry ikuai

(va‟e),

então... é:: [todos sabem] nós é:: vocês

762

lideran::ça...

ikuai va‟e, comunidade

caciques que [aqui] estão, lideran::ça...

763

ha‟e javi... eu acho que tem que jajapo

que [aqui] está, toda a comunidade... eu

764

guirami pressão... pressão jajapo:: vy

765

rãe teve nhaconsegui... (ha‟e va‟e)...

se realmente fizermos:: pressão nós

766

documento, kuatiapara ha‟e rami gua

conseguiremos...

767

nhamondouka... Ha‟e rami... ( ) kova‟e

documento, documento e que tais

768

re amboaxa:: Ha‟e gui ha‟e kuéry, ko::

vamos mandar... É assim... ( ) sobre isso

769

amboae:: amboae kuéry, ko jurua kuéry,

770

empresário:: Peralta

ja‟ea rami gua

771

minhã...

muito

772

oguereko... Ha‟e gui poder oguereko ( )

mba‟eisapa

yvy

ha‟e oikuaa...

interesse

acho que tem[mos] que fazer pressão...

(e

disso)...

que eu estou passando:: E eles, os::
[todos sabem] outros:: os outros, os [todos
conhecem] juruas, empresário:: como Peralta e que

grande

tais... eles têm interesse muito grande... E têm poder ( )

.
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773

ndaxykuei:: yvy ha‟e kuéry ogueraa

não vai custar muito:: para eles levarem a

774

aguã...

minhã)

terra... porque:: (como há pouco tempo)

775

nhanderuvixa...

nhanderuvixa

nosso cacique... nosso cacique presidente

776

presidente da República:: ministro da

da República:: ministro da Justiça::... e

777

Justiça::... ha‟e rami gua:: ofavoreCE

que tais:: favoreCERAM NOVAMENTE

778

JU ( ) empresário ha‟e rami gua... Ha‟e

empresário e que tais... Sobre isso eu

779

rami gua re amombe‟u ma pendevýpe

estou

780

(xeretarã kuéry), peikuaa avei aguã...

781

Ha‟e rã kueve yma ve rupi merami já::

782

porque::

(kue‟i

contando

para

vocês,

(meus

parentes), para vocês também saberem...
Então, antigamente, parece, já:: havia lei
[que] já:: nos favoreceu mais... Sobre

lei o já:: nhanefavoreceve va‟e kue...

palmito::...

antigamente é verdade::...

783

Sobre jejy::... yma anhete::... muitas::

784

muitas

785

ma,

786

problemas:: yytata re rive omombo::

de água de fogo [pinga] jogavam fora:: [o dinheiro]

787

(por causa de jejy)... ( )... E:: xevýpe

(por causa de palmito)... ( )... E:: se for por mim, se

788

ramo ma, opytu‟u, ha‟eve, ha‟e gui::

parar, está bom, e:: continuar a cortar:: a cortar, está

789

ocontinua ojaya:: ojaya rã,

bom também... Só assim que é eu vou falar...

790

avi... Porã mi peve‟i xee xeayvu...

muitas:: muitas

comunidades, okaruxe vy ae
ojaya::

(okaru)...

comunidades, porque

queriam comer, cortavam:: (comiam)...

muitas::

muitas:: problemas:: somente por causa

ha‟eve

E1 (3a):

E1 (3a):

Levantem-se para falar:: o que tiver mesmo pe/

791

Pepu‟a ke pendeayvu:: aguã, o o ae ma

eu quero que vocês todos falem de verdade,

792

pe/

levantem-se...

aipota pav ete pendeayvu,

793

pepu‟a...

794

((36 segundos de silêncio))

795

Nem ke, avakue, pepu‟ã, pendeayvu...

((36 segundos de silêncio))
Vamos, homens, levantem-se, falem...
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E4:

E4:
xejojai va‟erã rã

Eu vou falar (ainda que) riam de mim...

797 (jepe)... xejojai te naximbamo‟ãi... Ha‟e

ainda que riam de mim eu não vou ficar

798 ramo ma xee ha‟e rami gua xeayvu... O

mesmo com vergonha... Então é assim

799 já:: como dizem xee:: xee gui ae ma ma je

que eu falo... O já:: como dizem eu::

800 jypy re jejy ojeaya tema a peve, xee ha‟e

diz-se que por minha causa mesmo que

801 rami aendu rire:: ( ) ha‟eve

desde o começo até agora sempre houve

796 Xee ma xeayvu rã

802 xeayvu rã, ha‟e rami avi,

e rami

corte de palmito, é assim mesmo que eu

ha‟eve e

escuto depois:: ( ) se não estiver correta
803 àrami xeayvu, peje, te ha‟eve (avi)...

assim a minha fala, é assim também, se
804 aguã... Só que porém anhete ha‟e ae::...

minha fala não estiver correta assim,

805 (que) nhande kuéry ma::... xee ma xeayvu

falem, mas se estiver correta (também)

806 mbegue‟i rã e xeayvu... ndai/ cabeça

para [vocês falarem]... Só que porém é

807 baixa re rive ndaxeayvumo‟ãi, pav

verdade isso::... (que) nós mesmos::...

808 oendu aguã... Xapyarei atekoavya py

eu mesmo eu não vou falar baixo... ndai/

809 te::... yvy re amapy rive ndaxeayvui,

somente de cabeça baixa eu não vou

810 pav oendu aguã... ( ) xembopi va‟erã

falar de maneira nenhuma, [eu falo]xxxvii
para todos ouvirem... Talvez, ainda

811 te, cabeça baixa gui (ndakyjei), pav

que:: eu esteja errado... somente com o
812 oendu aguã... Então é o seguinte... então

olhar na terra,xxxviii eu não vou falar, [eu

813 nós tamos nessa parte guirami, nda‟ei

falo] para todos ouvirem... ( ) ainda que me batam,
814 xeayvu vaikue vy ey nem uma parte xee

de cabeça baixa (eu não tenho medo), [eu falo] para
815 xeayvu...

todos ouvirem... Então é o seguinte... então nós tamos
nessa parte assim, não é porque eu esteja falando mal,
nem uma parte eu falo...
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816

Porque nós somos muito::... como::

Porque nós somos muito::... como::

817

como:: ko:: nhandere/ ko:: nhaneretarã

como:: os:: [que todos conhecem]

818

kuéry amboae rami e ko nhande

nhandere/ nós não somos mesmo

819

kuéry... ( ) ko nhaneretarã kuéry ko::

820

índio amboae kuéry ma rami e...

como os:: [todos sabem] nossos outros
parentes... xxxix ( ) como aqueles [que
todos conhecem] nossos parentes como

821

Fosse::

delegado,

fosse

qualquer::

822

qualquer uvixa ijayvu ha‟e kuéry pe...

823

yvyre rive nomaoinyi... opresta ma

os:: [que todos conhecem] outros
índios[s],

não

somos...

Fosse::

delegado, fosse qualquer:: qualquer
824

(ha‟e kuéry)... Xapyarei

825

amongue uvixa ijayvu rã... como (eles

826

chamam) a ko:: jejy je/ jejy jajayaa re

827

gua (minhã ha‟e rami)... florestal ruvixa

repente... algum cacique falasse... como

828

ijayvu rã... “Pende kuéry ma não pode

(eles chamam) agora o:: [todos sabem]

829

mais pejaya jejy...” Só que porém, ha‟e

palmito je/ (como) a respeito do corte de

830

va‟e py, mas tem que nharõ:: nharõ

palmito... se o cacique da Polícia

831

resposta mba‟e/ mba‟e nunga rupi pa

Florestal falasse... “Vocês não pode[m] mais

832

ha‟e rami... Porque HA‟E kuéry pe::

cortar palmito...” Só que porém, por isso, mas

833

ha‟e kuéry

jejy ombombytu‟uXE

tem[mos] que esperar:: vamos esperar resposta

834

ramo, (ha‟e kuéry) omo/ omombytu‟uxe

mba‟e/ do porquê disso ser assim... Porque para::

835

ramo,

nhande nhakyrir “ah, já que

ELES, se eles QUEREM fazer parar com o

836

(ha‟e rami)... ha‟e rami ijayvu (ramo),

palmito, (eles) omo/ se quisessem fazer parar, nós

837

tem

ficamos quietinhos “ah, já que (é assim)... (se) eles

838

ma...”

ramo...

cacique que falasse com eles...

eles

não ficariam só olhando para a terra...
olhariam nos olhos (deles)... xl Se de

que japara... japytu‟u PA TE

falam assim, tem[mos] que parar... vamos parar
TUDO DE UMA VEZ...”
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839

Ndajarekoi

nhandevozativo

Nós não temos nhandevozativo xli para

840

nhambovai aguã, ha‟e kuéry rovai

retrucar-lhes, para falarmos frente a

841

nhandeayvu aguã, ndajarekoi... S/ se

frente, nós não temos... S/ se eles

842

porã mi rei ijayvu ramo ma, então

falassem assim mesmo, então OLHA...

843

OLHA...

pe

nós falaríamos para o cacique da Polícia

844

nhandeayvu... “Só que é o seguinte, a

Florestal... “Só que é o seguinte, a gente

845

gente vai pedir essa aqui... Eu vou, eu

846

vou, toda comunidade (oendua py)... eu

847

vou, eu vou pedir essa... só que guirami

848

jejy pemombytu‟u ri vy... é:: ko:: é::

849

tembi‟u suficiente peru apy pra todo

850

mundo, ni mava‟eve pe oata aguã rami

py

florestal

ruvixa

vai pedir essa aqui... Eu vou, eu vou, (na
audição de)xlii toda comunidade... eu vou,
eu vou pedir essa... só que se vocês
quiserem fazer parar com o palmito... é::
é::[todos sabem] é:: vocês trazem aqui
alimento suficiente pra todo mundo, de tal
maneira que não falte para ninguém...

851

e... n pekaty tembi‟u reka ( ) aguã

852

rami e,

853

va‟e peMOSTRA... roexa ma vy katu, aí

MOSTREM...

854

rojapo ta, ha‟e rami e ramo... nem

mesmo, aí nós faremos, caso contrário...

855

adianta insistir... (ha‟e rami e) ndoro/

nem para sair pra lá à procura de alimento

PEJAPO rã KATU... ha‟e

( ), MAS VOCÊS FAÇAM... isso vocês
quando

nós

virmos

nem adianta insistir... (caso contrário)
ndoro/ ndoro/ (nós não vamos fazer de

856

ndoro/

(ndorojapomo‟ãi)...

Só

que

857

TEMBI‟U... peru apy suficiente, peru,

858

nem kyrgue pe, nem pra ninguém oata

para as crianças, nem para faltar pra ninguém., ( )

859

e aguã, ( ) pejapo rã, aí sim... aí sim...

se vocês fizerem, aí sim... aí sim... tá certo, aí

860

tá certo, aí rojapo... eu vou parar, vamos

faremos... eu vou parar, vamos parar...

861

parar...

maneira nenhuma)... Só que ALIMENTO...
vocês trazem aqui suficiente, vocês trazem, nem
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862

até dez anos, vinte anos (japytu‟u,

até dez anos, vinte anos (vamos parar,

863

ha‟eve rã)...” Ha‟e rami gua py::

será

864

jaresponde aguã:: (que) jaKYJE uvixa

respondermos assim:: (que) nós temos

865

kuéry, ko jurua kuéry gui jakyje... ( )

MEDO dos caciques, nós temos medo

866

jurua kuéry ma... ko:: yvy re rupi rive

[todos sabem] desses juruas... ( ) os

867

jaiko va‟e pe ma ha‟e kuéry ma

juruas... somente por vivermos nesta::

868

nda‟evei ve ( )... Kova‟e oikuaa ramo

terra, eles não nos toleram e nos

869

ma, anãi... Ko ha‟e kuéry ma oikuaa...

maltratam xliii ( )... Se eles soubessem

870

Ko ha‟e kuéry ma yvy onhono ko pav

disto, xliv não [seria assim]... Eles [as

871

nhandekuai aguã, nda‟ei ha‟e kuéry pe

divindades]

872

anho‟i e... nda‟ei xevýpe anho‟i, não é

divindades] fizeram a terra para todos

873

só:: pete pe anho‟i... Ha‟e kuéry ma

melhor)...” Por isso:: para

xlv

sabem...

Eles

[as

nós vivermos, não foi para eles [os
juruas] sozinhos... não foi para mim
874

nhande gui imonda va‟e kue... Ha‟e

875

KUÉRY KATU nhande gui imonda...

876

Aí pende kuéry vai dizer que:: “é:: E4

877

imonda jejy re num sei aonde...” Ha‟e

878

kuéry ma nhanderiqueza ogueraa PA

879

não sei aonde... ha‟e va‟e kue rovai re

880

nhandeayvu aguã... ha‟e rami gua py

881

nanha/ nanhanepy‟aguaxui nhambovai

882

aguã... Então ha‟e rami que:: xee

883

merami xecausa mba‟emo...

sozinho, não é só:: para uma [pessoa]
sozinha... Eles [os juruas] roubaram de
nós... MAS ELES [os juruas] que roubaram
de nós... Aí vocês vai [vão] dizer que:: “é::
E4 está roubando palmito num sei
aonde...” Eles [os juruas] é que levaram
TODA a nossa riqueza não sei aonde... se
for para falarmos isso frente a frente... se
for assim nanha/ nós não temos coragem
para retrucar-lhes... Então é assim que::
parece ser por minha causa que as coisas
[acontecem]...
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884

xee merami mba‟emo:: ko:: xeretarã

parece que as coisas:: isto:: [todos

885

kuéry ajapo hakã re ajapo::... Talvez

sabem] eu faço:: a cabeça dos meus

886

jejy pe va‟e omboi... xee NDAAI re

parentes... xlvi Talvez aqueles [ali] vão

887

pende ápy “ah:: fulano:: cortou jejy,

tirar palmito... eu NÃO VOU lá onde

888

cortou:: (jejy)...” Omboixe rã é a

vocês

889

vontade dele... ndaxeayvumo‟ãi... Ha‟e

palmito, cortou:: (palmito)...” Se quiser

890

gui xapyarei rã... amongue ma::...

cortar é a vontade dele... eu não vou

891

amongue (diz que ele::) amongue jurua

falar mesmo... E se por acaso...

892

kuéry:: amongue jurua kuéry ma ha‟e

alguns::... alguns (diz que ele::) alguns

893

rami gua amonGUE::... minoria (ha‟e

juruas:: alguns juruas e que tais,

894

javi) ha‟e kuéry ayvu... olha... só

alGUNS::... minoria (de todos) dizem...

895

amongue ma ikuai (rã) “E4, tal lugar::

olha... só alguns seriam [assim] “E4, tal

896

(qualquer lugar)... tem um lugar jejy

lugar:: (qualquer lugar)... tem um lugar

897

remboi aguã... vai lá cortar pra mim...

para você tirar palmito... vai lá cortar

898

eu pago pra você... Emboi tudo...” A

pra mim... eu pago pra você... tire

899

gente VAI, a::té eu vou... Ha‟e rami gua

tudo...” A gente VAI, a::té eu vou... por

900

rupi xee aa jepi amongue py... Eu vou

isso que eu estou indo algumas vezes...

901

mesmo... Daí que::... ko:: aa ri ae tudo

Eu vou mesmo... Daí que::... é::[todos

902

dia, tudo dia (aa vy e)... ah, qualquer

sabem] eu vou mesmo tudo dia, tudo dia

903

lugar rupi aa amongue py... Barra do

(eu não vou) ah, pra qualquer lugar

904

Una katy aa aikovy... agora daí que::

eu vou às vezes... Lá para Barra do

905

anhemonga‟u:: daí que:: ( )opa ma rã

Una eu estou indo... agora daí que:: eu

906

guaxu aiko vy e... aprecisa... Eu acho

vou me embebedar:: daí que:: ( ) eu não

907

que nessa parte todo mundo oprecisa...

vou para fazer arruaça... eu preciso... Eu

estão

“ah::

fulano::

cortou

acho que nessa parte todo mundo precisa...
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908

Que aRROZ:: arroz ipiru kue anho‟i

Que aRROZ:: somente arroz seco tudo

909

tudo dia ndaja‟uxemo‟ãi., nem eu:: EU

dia nós não queremos comer, nem eu::

910

CREIO que não... EU CREIO que

EU CREIO que não... EU CREIO que

911

não...Uma parte, pete endapy pee

não... Uma parte, o meu cunhado, E2,

912

tovaja E2 aipo e‟ia rami... “AH EU

fez uma colocação, ele disse assim...

913

TÔ comendo arroz puro tudo dia, tudo

914

dia::” mas tá certo, tudo dia, xeápy

915

xea‟u rã, sendo obriGADO tem que

em casa eu comeria, sendo obriGADO

916

xea‟u... Ha‟e re te, ah, eu acho que:: (

tem [tenho] que comer... ainda que seja

917

) ndajajeacostumai rã ( )... eu creio que

918

não... E além disso eta va‟e kuéry ae py

919

nhane/ nhanembo‟e... nhanembotavy xe

920

vy... ha‟e gui ko:: jypy ko:: ko nhande

921

kuéry ápy ova:: (ypy vy minhã) pinga

“AH EU TÔ comendo arroz puro tudo
dia, tudo dia::” mas tá certo, tudo dia,

assim [obrigado], ah, eu acho que:: ( )
nós não nos acostumaríamos ( )... eu
creio que não... E além disso os que são
muitos [juruas] mesmo nhane/ nos
ensinaram...

porque

queriam

nos

enganar... então é:: [todos sabem] no
922

ha‟e kuéry omee avi... nhanemonga‟u

923

PA, tudo mundo omonga‟u pa... PAVE

924

nhanembotavy va‟e kue, a::... ha‟e

deram pinga também... e nos embebedaram

925

kuéry

vy

TODOS, tudo mundo foi embebedado...

926

nanhaneajudaxevei ramo, nhande, ha‟e

TODOS fomos enganados, agora:: porque eles

927

kuéry ayvu re (rive) jajapyxaka:: acho

sabem de tudo isso, se não querem mais nos

928

que não BASTA isso aí... Xee ma...

ajudar, nós, (somente) porque eles falam vamos

929

pode

prestar atenção:: acho que não BASTA isso aí...

930

(pemombytu‟u) pa jejy ramo,

oikuaa

pa

pemombytu‟u

ma

pa

princípio chegaram:: na:: [todos sabem]
nossa casa (como no princípio) eles nos

rã,

eu mesmo... pode[m] vocês pararem tudo, se
(vocês pararem) todo o palmito,
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931

qualquer lugar eu vou ( )... se ha‟e rami

qualquer lugar eu vou ( )... se assim

932

gua napengutai xemox apy gui, eu

vocês não gostarem e quiserem me

933

vou:: sair fora daqui... Ha‟e rami (xee

expulsar daqui, eu vou:: sair fora

934

apensa)... Só que... só que... ha‟e va‟e

daqui... Assim (que eu penso)... Só

935

pende, pen/ pen/ pende peconsulta

que... só que... disso vocês, pen/ pen/ se

936

kova‟e pe ramo ma... qualquer um de

vocês consultarem [avaliarem]xlvii sobre

937

vocês:: napendekuai... arroz ipiru kue

isso... qualquer um de vocês:: [mesmo]

938

anho‟i tu::do dia ndape‟uxei (rã), eu

vocês [que] não vivem [aqui]... somente

939

creio que não... SE HA‟E RAMI AE

arroz seco tu::do dia vocês não (vão)

940

peaguenta ta vy ma, pemombytu‟u pa ta,

querer comer, eu creio que não... SE

941

mas:: pra mim::... não vai dar... Ko eta

ASSIM MESMO vocês agüentarem,

942

va‟e kuéry ijayvu re (ramo) jajapyxaka

vocês parem tudo, mas:: pra mim::...

943

eta va‟e kuéry ayvu re rive?... E além

não vai dar... Por que (quando) os que

944

disso numa parte xee aipoa‟e... que:: EU

são muitos [juruas] falam, nós vamos

945

vou falar que tovaja E2 xere ijayvu

prestar atenção somente no que os que

946

vaipa?... ( )

xemachuca e rã:: tá

são muitos falam?... E além disso numa

947

bom,

948

coisa::)... xenupãxe rã, tudo bem, eu me

949

entrego pra eles... ha‟e kuéry oexa

950

aguã... eu não vou reagir nada porque

951

xee ae ma atekoavy... Ha‟e gui guirami

952

rei... ha‟e gui, nessa parte ha‟e rami...

parte como eu digo... que:: EU vou falar
xemachucaxe

rã::

(mesma
que meu cunhado E2

falou muito de

mim?... ( ) se não me machucarem:: tá
bom, se quiserem me machucar:: (mesma
coisa::)... quiserem me bater, tudo bem, eu
me entrego pra eles... para eles verem...
eu não vou reagir nada porque eu mesmo
que estou errado... Então assim... então,
nessa parte é assim...
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953

guirami rei jo/ jo::eko joe/ joeterekoaxy

assim qualquer jo/ nós::convivemos joe/

954

re nhandeayvua aguã e ma... Kue‟i

não podemos falar da nossa própria

955

nhanhekotve ápy pee compadre o/

956

ipav

imperfeição humana...

xlviii

Há pouco

tivemos precisão lá do compadre o/ para
nhanemombarete

aguã...

n
todos nos darem força... nem daqueles

957

peva‟e re nhandeayvu aguã, nda‟evei,

958

n peva‟e, n (mava‟eve re)... PE VA‟E

959

força omee...

960

nha‟ã

para falarmos, não dá, nem daqueles,
nem (de ninguém)... AQUELES deram

va‟e kue rovai re ma

força... se eu me levantar contra [eles]

xee atekoavy (ta)... QuanTO

eu vou estar pecando... QuanTO MAIS

961

MAIS kova‟e kue gui nhaporandu ve

nós pedirmos para eles, mais eles nos

962

katu ha‟e kuéry nhanemombaraete

farão fortes... não dá para falarmos da

963

aguã... nda‟ei joete re nhandeayvu

nossa humanidade... xlix (Porque aqui)

964

aguã...

nós somos humanos... eu não mando

965

humanos... xee namandai (porque xee

(porque

966

humano)... Que PAVE pav pe ae

TODOS... para todos mesmo a terra foi

967

py yvy onhono, nda‟ei xevýpe anho‟i

feita, não foi para mim sozinho... Até

968

e... Até eta va‟e kuéry vu/ ha‟e kuéry

para os que são muitos [juruas] vu/ eles

969

ko nho/ ko onhono ha‟e kuéry eta...

970

Então xeayvu, xee aipoa‟e, pende

971

peconsulta xee ha‟eve ea rami xeayvu

972

ramo, então:: ( )... SÓ pe/ peconsulta

973

ramo ma...

974

Ha‟e

975

(xeayvu)...

976

Todos: Ha‟eve‟i...

(Porque

apy)

nós

somos

eu

sou

humano)...

Que

[todos sabem] nho/ acho que fizeram
para eles serem muitos... Então minha
fala, eu falo assim, vocês avaliem se a
minha fala não está boa assim, então:: (
) SÓ pe/ se vocês avaliarem... vocês

pende ae ma peikuaa...
mesmos vão saber... Então somente até aqui

ramo

ma

porã

mi

peve‟i
(é a minha fala)...
Todos: Amém...
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E1 (4a):

E1 (4a):

977

Então::

então

tá::

chegan::do

o

978

momento certo nhandeayvu aguã...

momento certo para nós falarmos... na

979

reunião py:: nhandeayvu ova a::

reunião:: chegamos para falar, agora::

980

então:: só que:: pe/ a/ a/ a:: aporandu

981

pende vy ha‟e javi aipota... o QUE

982

VOCÊS quiser falar, eu vou ouvir...

983

kunhãgue mesma coisa, PENDEAYVU

984

APY o que vocês querem... Aí depois::

985

não sair:: falando por aí... Agora sim

986

que é o momento certo pra nós:: decidir

987

uma coisa... Nhandeayvu... pendeayvu

988

o que tem pra falar:: o que sente pra

989

falar:: vamos... xee aendu aguã:: a

Então::

então

tá::

chegan::do

o

então:: só que:: pe/ a/ a/ agora:: eu peço
para vocês todos, eu quero... o QUE
VOCÊS quiser falar, eu vou ouvir... as
mulheres

mesma

coisa,

VOCÊS

FALEM AQUI o que vocês querem...
Aí depois:: não sair:: falando por aí...
Agora sim que é o momento certo pra
nós:: decidir uma coisa... Falemos...
falem o que tem pra falar:: o que sente
pra falar:: vamos... para:: ouvir é que eu
estou aqui... depois sim que eu falo... é::
990

apy... depois sim que xee xeayvu ma...

991

é:: liderança kuéry ijayvu aguã... Então

992

oky tema avi pe pu‟ã tema pendeayvu

993

tema vamos:: oky te, tem que nha

994

tema:: até:: resolver essas coisa...

tem[mos] que ir ficando:: até:: resolver

995

((20 segundos de silêncio))

essas coisa...

996

Então coMEÇA:: vamos:: organizar a

((20 segundos de silêncio))

997

reunião, então começa E6

Então coMEÇA:: vamos:: organizar a

998

vem s/ até apy...

para as lideranças falarem... Então
mesmo

que

chova

continuamente

também, continuem se levantando e
falando vamos:: ainda que chova,

aí vem::

reunião, então começa E6 aí vem:: vem
s/ até aqui...
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E5:

E5:

Agora:: só:: um momentinho:: agora

Agora:: só:: um momentinho:: agora

1000

se::

se:: vocês, ndape/ SE vocês não falarem

1001

ndapendeayvuMO‟ÃI

ore

MESMO, nós liderança:: (com) o

1002

liderança:: cacique (reve) já vai:: vai

cacique já vai:: vai resolver:: sozinho...

1003

resolver:: sozinho... só que (ha‟e gui)

só que (então) nós [as lideranças] não

1004

ore

trás::

queremos:: que por trás::... vocês

1005

pendeayvu...

liderança,

falem... “Ah, só liderança, cacique

1006

cacique anho‟i oresolve...” (peje eme ta

sozinho

1007

vy)... Só ha‟e va‟e rive‟i amombe‟u

dizendo isso)... Só estou contando isso

1008

peikuaa aguã, porque:: agora também::

para vocês saberem, porque:: agora

1009

neste

pepu‟ã

também:: neste momento, vocês se

1010

pendeayvu... Cacique já falou duas

levantem e falem... Cacique já falou

1011

vezes... poxa, apy:: apy tá:: tem (maior)

duas vezes... poxa, aqui:: aqui tá:: tem

1012

liberdade de levantar:: como E4 já

(maior) liberdade de levantar:: como E4

1013

levantou:: falou... É ISSO que nós

já levantou:: falou... É ISSO que nós

1014

queremos

queremos ouvir... Agora se vocês não

1015

napendeayvumo‟ãi

1016

liderança kuéry junto com cacique

junto com cacique resolvem...

1017

oresolve...

E1 (5a):

E1 (5a):

Vai E6 ... levanta aí...

999

1018

pende,

ndoroipotai::

ndape/
RAMO,

que

“Ah,

momento,

por

só

pende

ouvir...
ramo,

Agora
então

aí

resolveu...”

(não

fiquem

falarem mesmo, então aí as lideranças

Vai E6... levanta aí...
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E6:

E6:

1019

Javypajuma...

Bom dia para todos...

1020

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

1021

Jejy re gua re nhandeayvu importante::

Falarmos sobre palmito é importante::

1022

(aí) tá certo que amo/ amongue::...

(aí) tá certo que amo/ alguns::...

1023

cacique moko gue ma...

cacique... duas vezes...

1024

kuea ma a reunião sobre jejy re gua...

1025

A ma ae ma comunidade kuéry

mboapy

agora é a

terceira reunião sobre palmito... Agora
mesmo não são todas as comunidades
que estamos [aqui]...l Cacique mandou

1026

nhandekuai pa rai (nguau:: nguau::)...

1027

Cacique omanda nha/ nhapu‟ã aguã...

1028

palmito re gua nhandeayvu aguã::...

1029

mava‟eve nopu‟ãxeai... Ha‟e gui depois

1030

reunião opa rire ma “mba‟e re tu

1031

ndaxeayvui

1032

pavju::... ha‟e

1033

ra‟e?...”

ja‟ea

nha/ para:: nós levantarmos... para::
falarmos sobre palmito... ninguém quer
se levantar... E depois que a reunião
acaba “porque eu não falei?...” todos
vamos ter

jareko

E4 (2a): É verdade...
esse dizer novamente::... assim vai ser,

E4 (2a): (Anhete) gua...

[então]

tem[mos] que, (agora) na

1034

rami va‟erã, tem que, (a) reunião py

reunião que (somos muitos) aqui,

1035

(nhande reta) apy, nhandeayvu pav...

falarmos todos... Tá certo (então)

1036

E4 (3a): Aproveitar...

1037

Tá certo (então) a:: kue‟i:: kueve::...

agora::
E4 (3a): Aproveitar...
há pouco:: há mais tempo::... li mês

1038

mês passado acho... (ha‟e rami) je/ jejy
passado acho... (é assim) je/ falaram que

1039

ojokoa rami ijayvu... te... amongue te‟i
havia interdição [do corte]... mas... só

1040

ma roendu jejy ojaya...

alguns obedecemos [e paramos] o corte
de palmito...
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1041

“Pejaya eme ( ) rãnhe nho...” E‟ia,

“Por enquanto ( ) não cortem...” Foi o

1042

roendu...

amongue

pedido, (os que) obedecemos... alguns

1043

ndorojayai... Ha‟e a/ amongue ojaya

não cortamos... E a/ mas alguns que

1044

va‟e kuéry katu... ha‟e rami e...

sempre cortam... não foi assim... alguns

1045

amongue tape py:: joexa, omombe‟u...

encontrávamos

1046

“Pô, ange jejy avende pa:: porã:: tape py

1047

(a‟)vy...va‟e ri

1048

ha‟e rire ma...

(va‟e)

ma

na

estrada::

eles

contavam... “Pô, hoje eu vendi bem::
todo:: o palmito, quando (saí) na

n ndoikuaai::...”

estrada... mas nem souberam::...”

po rami ma ijayvua

E

depois... porque eles estavam falando
1049

okuapy ramo, ( )... xe iky r‟y r‟y ve
assim, ( )... eu fui ficando mais disposto

1050

ma (okuapy)... “Xee avi aa ta... ha‟e

1051

rami...”

1052

ma ndaikuaai avi, ( )... jejy:: re gua...

1053

Pepara ETE MA ke, nda‟ekuaai... jajaya

1054

ve ju, nda‟ekuaai... xee nda‟ekuaavei...

1055

Ha‟e trabalho ramo:: amongue te‟i nha/

1056

nhanerembiapokuaa va‟e rive‟i jajou

1057

amongue‟i py... Xee rei minhã... ajaka

1058

ajapokuaa va‟e ri::... até agora nenhum

1059

centavo ndarekovei... Por causa mba‟e

1060

xa? porque navendei... Amongue‟i

1061

ajaka oipota va‟e kue... jurua oporandu,

1062

ojogua pa ma, n ndoipotavei... Agora

1063

JEJY NÃO...

[a ir]... “Eu também vou... é assim...”

ha‟e gui rire... ha‟e gui xee

depois disso... então eu também não sei,
( )... sobre palmito::... Vocês pararem
DE UMA VEZ, eu não sei dizer...
voltamos a cortar mais, eu não sei
dizer... eu não sei dizer mais nada...
Porque:: trabalho, alguns nha/ somente
nós que sabemos fazer vamos conseguir
[dinheiro] às vezes... Como eu... eu sei
fazer cesto mas::... até agora não tenho
mais nenhum centavo... Por causa de quê?
porque eu não vendo... Os poucos que
queriam cesto... o jurua que pediu,
comprou tudo, e não quer mais... Agora
PALMITO NÃO...
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1064

algum dia que jaju, ndajajouvei ma vy

algum dia que a gente vem, quando

1065

nha/ nhano nhavende:: ha‟e va‟e kue

não conseguimos mais nada nha/

1066

gui jaru‟i ju ma (ngua‟u)... ja‟u kuaa

tiramos e vendemos:: e disso trazemos

1067

va‟e, trigo::... ha‟e rami gua rive‟i

(pelo menos) [algum mantimento]... o

1068

jajogua... Só ha‟e gui vy ae ma py

que sabemos comer, trigo::... somente

1069

amongue

kuéry

isso que compramos... Só dessa forma

1070

omongaru‟i okuapy... Ha‟e ma xee já

mesmo que alguns conseguem estar

1071

ndaikuaai... xee ma ajou::... jejy:: ojayaa

1072

ramo, ajou‟i ta... trabalho re rive‟i já:: já

sei... eu consigo::... se cortar palmito::, eu

1073

nhandekuai

tavi...

vou conseguir [dinheiro]... somente do

1074

agora::... amboae coisa‟i py ( ) xee já::

trabalho já:: já nós [que] estamos::

1075

ndaikuaavei ma avende va‟e rã... xee

[fazendo],

1076

ndarekovei ma, n plantação ndarekoi...

1077

Amongue:: tembiu ogueru‟i

1078

aganha‟i, akaru‟i... Só ha‟e rupi rive‟i

anhete

rã::

ngua‟y

xee

ajou‟i

alimentando os filhos... Então eu já não

também

posso

conseguir

[dinheiro]... agora::... de outra coisinha
( ) eu já:: não sei mais [o que] vou

(tema),

vender... eu não tenho mais nada, nem
plantação eu tenho... Alguns:: trazem

1079

ma xee xeayvu, ndaikuavei ju

1080

xeayvu...

1081

((palmas))

ma
(sempre) um pouquinho de alimento, eu
ganho um pouquinho, eu como... Só sobre
isso eu vou falar, não sei mais o que

a

E4 (4 ):
1082

1083

falar...

Nenke E7...

((palmas))

E1 (6a):

E4 (4a):

Nenke xeratyvu...

Vamos E7...
E1 (6a):
Vamos meu sogro...
50

FITA 2
LADO A
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E7

E7

1

( ) reunião jejy re gua:: (omanda) ma::

(

2

aendu re... te va‟eri:: “ndajui ae ta vy”,

(mandaram::)lii [recado] ainda que:: eu

3

reunião naendui ae ta,

4

ramo rive, ndaamo‟ãi, (ijapu) ( ) xee

5

ma::

pete

endapy...

reunião

sobre::

palmito

tenha escutado [o recado]... “não vou vir

omombe‟ua

ha‟e

)

mesmo”, [não é

porque] não ouvi

[sobre] a reunião, se simplesmente

kuéry

contam, eu não vou mesmo, [porque
6

ramingua

e,

xee

jejyre

apenã::
pode ser] (mentira) ( ) eu mesmo:: uma

7

(amongue‟i py ta vy) ( )... ni amongue

8

py

9

amongue py:: oporandu‟i‟a‟i rupi, oy

10

oy‟i rupi, oporandu, amongue py araa::

11

uma

12

comprador oiko pe:: ah, peikuaa pa ma

pedidinhos,liv de casa em casa, pedem,

13

pe:: o:: Joca... “Ah:: uma dúzia, duas

às vezes eu levo:: uma duziazinha::

14

dúzia, três dúzia” então, amongue py,

meia

15

ha‟e rami gua‟i py rive (ma), ha‟e kue‟i

comprador [que] mora lá:: ah, vocês todos

16

minhã, xee, ha‟e rami gua py rive,

conhecem lá:: o:: Joca... “Ah:: uma dúzia, duas

17

ajaya... Nem::

ha‟e num:: amongue

dúzia, três dúzia” então, às vezes, somente por

18

porém:: acompra‟i mba‟e, ajapo:: que

causa disso [eu levo], como há pouco tempo, eu,

19

nem a:: amboae kue (aipo e‟ia ra)

somente por causa disso [das encomendas], eu

20

minhã...

cortei... Nem:: ele num:: às vezes porém:: eu

colocação... [eu] não [sou] como eles, liii

ni tape py ndaraai rã... Então

dúzia‟i::

meia

duzia::...

eu faço conta:: de palmito (porque
algumas vezes eu vou) [cortar] ( )...
[mas] às vezes não vou levar na

a

estrada...

Então

duzia::...

às

agora

vezes::

pelos

[mesmo]

o

compro um pouquinho [de] algumas coisas, eu
faço:: que nem agora:: como outro (disse)...

52

21

que arroz puro xee ndaja‟ureguai ae ma...

que arroz puro eu não estou disposto a

22

xee que já tá acostumado mesmo... ( )

comer

23

tembi‟u rive ae a‟u va‟e e, tem que ter

acostumado mesmo... ( ) que somente

24

um:: uma mistura‟i um:: um xoo‟i, anhete

comida mesmo eu não vou comer, tem

25

gua, né? ajogua‟i, principalmente kyrgue

26

oguereko va‟e va‟e ma:: tem que:: japensa

27

ha‟e rami gua pe também, né?... Xee ma::

28

xee gui ramo ma:: ndaxeayvuretai:: ha‟e

29

py:: já:: xee po rami va‟e ramo ma, então

30

é:: xee ma:: pepuruibi... nda/ nda/ nda/

mesmo...

eu

que

já

tá

que ter um:: uma misturazinha um:: um[a]
carnezinha, é verdade, né? eu compro um
pouquinho, principalmente

cada um::

que tem criança, tem[mos] que:: pensar
nisso também, né?... Eu mesmo:: se for
por mim:: eu não falo muito:: então:: já:: se o
que eu [já disse] é assim, então é:: eu mesmo:: vocês

31

pepuribi, nda‟ei avi... A ma vai depender
proibirem... nda/ nda/ nda/ vocês proibirem, não vou

32

de:: ( ) comunidade kuéry ikuai va‟e roiko

33

va‟e... Agora, por exemplo, peiko va‟e a

34

pende akã re pemo... e apy:: primeiro que

Agora, por exemplo, vocês que vivem [aqui] agora

35

começar...

né?...

do que vocês colocaram na cabeça de vocês... e aqui::

36

ndoroikuaaaporãi avi... anhete poreima

primeiro que começar... ouVIMOS, né?... nós não

37

( ) que:: passou aje‟i ma ( )... então ha‟e

sabíamos muito bem também... aparentemente [o que

38

va‟e ma roendu, né?... Ah mas xee ha‟e

escutamos] era verdade ( ) que:: passoulv há pouco

39

va‟e re gua re também, xee na::penãi::

( )... então nós ouvimos isso, né?... Ah mas eu para

40

( )... Ha‟e gui rire ma apy tu/ xerajyme jo/

isso [que falaram] também, eu não:: liguei:: ( )... Por

41

minhã:: ãh:: aeju/ anai ( ) E11...

isso depois aqui tu/ meu genro jo/ como:: ãh:: aeju/

42

roENDU,

dizer também... Agora vai depender de:: ( ) [das]
comunidades que estão [aqui] e que vivem [aqui]...

não ( ) E11...

Alguém: E26?
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Alguém: E26?lvi

43

Ha‟e rire ma:: “nda‟evei... puxa vida,

Então depois:: “é inadmissível... puxa

44

pav rei ojaya okuapy , nhane jaiko ta?”

vida, todos estão cortando, como vamos

45

Opuruibi te ae ma, agora:: só que tem

46

que:: flo/ florestal ha‟e rami gua, xapy‟a

47

rã nhande jopy, ou pende jopy ramo::...

ficar?” Ainda que tenham proibido,
agora:: só que tem que:: flo/ florestal e
que tais, se de repente nos pegarem, ou
se:: pegarem vocês... já os caciques não

48

já uvixa kuéry não tem culpa... culpa

49

nhande ae ma jareko... Ha‟e oka‟u va‟e

50

e

51

rami gua ndo‟ui, nem cerveja, ha‟e

52

nunga... nhande nunga e... Então ha‟e

ta‟y... (ha‟e ae)...

têm culpa... culpa nós mesmos que
temos... Elelvii não é dos que bebem

pinga ha‟e

[tem] filho... (ele mesmo)... pinga e que
tais não bebe, nem cerveja, ele é como...
não é como nós... Então por isso pô:: eu

53

rami gua pô:: xee também:: ropensa rã

54

gue pa rãe... ha‟e py ha‟e rami ramo,

55

então:: (cigarro ha‟e rã) xerendy‟i:: na/

56

ha‟e aipo e‟i rami... xee ma... xee ma je/

57

ajapokuaa ajaka, opa mba‟e katu

58

ajapokuaa::

59

basoura ajapokuaa... ajaka... mba‟e

60

nunga nunga po rei ma, guyrapa:: isso

61

ajapokuaa... mas te ae ma rejapo reta,

62

tape py ndajavendei nem pete... Aí

na estrada nós não vendemos nem um...

63

nhande ra‟y kuéry, jareko va‟e ( )

Aí os nossos filhos, nós que temos ( )

é

akãyru

também:: poderíamos pensar em tudo
isso... lá se fosse assim, então:: (cigarro
então) minha irmãzinha:: na/ ela disse
assim... eu mesmo... eu mesmo je/ eu sei
fazer cesto, mas todas as coisas eu sei

ajapokuaa,

fazer:: é chapéu eu sei fazer, basoura eu
sei fazer... cesto... qualquer dessas
coisas que se diga, arco:: isso eu sei
fazer... mas ainda que você faça muito,
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64

“Ah, papai ogueru bola::cha... doce ha‟e

“Ah, papai trouxe... bola::cha...doce e

65

rami gua bolo mba‟e nunga pa”, ogueru

afins, bolo essas coisas todas”, e para

66

aguã? Nem... (mba‟e sa jaiko ta?)

trazer? Nem... (como vamos ficar?)

67

Ajaka:: amongue py jaraa, fica lá todo

Cesto:: às vezes nós levamos, fica lá

68

mundo... nhamo porã uka imoiny,

todo mundo... nós mandamos ficar

69

AH... aTÉ jaVENDE... já passou a

70

fome... Ainda bem que jurua kuéry

71

amongue py:: que cumanda ojy e va‟e

72

vy jepe jepe, nhandevýpe omombo‟i

73

okuapy... Ha‟e rami gua re tem que

74

japensa ja/ jakaru‟i:: podia fazer força,

75

podia:: nhanhot‟i algum:: alguma

guardando,

AH...

aTÉ

nós

VENDERmos... já passou a fome...
Ainda bem que os juruas às vezes::
ainda que seja feijão que não cozinhe,
eles estão jogando um pouquinho para
nós... Nisso tem[mos] que pensar ja/ [ao
menos] vamos comer:: um pouquinho,
podia

fazer força, podia:: plantar um

76

coisinha, né? nhande ro/ pelo menos

77

nhanderoka, nhandera‟yxy

78

menos têm direito de:: enxada vaikue

79

ojopy e:: pelo menos aja/ é:: jety, ou

esposas ( ) pelo menos têm direito de:: pegar

80

senão:: mandio:: ou senão::... é::

enxada velha e:: pelo menos aja/ é:: batata, ou

81

kunhãgue mais é:: negócio de jety::

senão:: mandioca:: ou senão::... é:: as mulheres mais

82

negócio de ha‟e rami gua mesmo, que::

é:: negócio de batata:: negócio dessas coisas mesmo,

83

kunhãgue amongue ocuidave‟i, agora

que:: algumas mulheres cuidam um pouquinho

84

nhande ma é:: outra coisa, né?...

mais, agora nós mesmos [os homens]lviii é:: outra

85

plantar:: pakova:: plantar:: ha‟e nunga

coisa, né?... plantar:: banana:: plantar:: essas coisas

86

poreima nhanhot::... avati nhanhot,

todas nós plantarmos::... plantarmos milho,

pouquinho [de] algum:: alguma coisinha,

( ) pelo

né? nossa ro/ pelo menos no nosso
terreiro, em volta da casa,
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nossas

87

nhande ra‟yxy:: jareko (va‟e), mi/

nossas esposas:: nós (que) temos, mi/

88

também pode ir lá:: omoatyrõ:: tudo

também pode ir lá:: arrumar:: lix tudo

89

direitinho... que nem kue‟i minhã Tuka

direitinho... que nem há pouco Tuka

90

xera‟y (kyr kuéry reve)... xerexakuaa...

(com os mais novos) dos meus filhos...

91

NÃO DÁ NADA, mas já kyrgue um

me reconheceram... NÃO DÁ NADA,
mas já as crianças um dia, já:: pelo

92

dia, já:: pelo menos kyrgue pe:: oexy
menos para:: as crianças para assarem

93

vai vai aguã, “dá um pra mim, o que

94

tiver:: akaruxe::” então “ah, emope::

tiver:: eu quero:: comer” então “ah,

95

(um)...” Ha‟e ke jaiko... nem que seje

quebre:: lx (um) pedacinho...” Façamos

96

pouquinho‟i,

te enhot rexa aguã...

isso... nem que seje pouquinho‟i,lxi mas

97

pra não estragar tembi‟u aqui... E aí

planta para você ver... pra não estragar

98

tem, então:: aí vai acontecer isso daí,

alimento aqui... E aí tem, então:: aí vai

99

então aí xee moko gue aa... Joca ápy,

acontecer isso daí, então aí eu fui duas

100

não vou mentir, eu falo (verdade

101

mesmo)... mas só que ndaraaretai, levei

102

duas dúzia::... três dúzia‟i:: uma dúzia e

103

meia, (he‟i va‟e kuéry também ae ri)

104

ogueraa‟i... Chega lá, opaga‟i, oreroju...

105

falar verdade, ha/ kue‟i minhã... roo, ore

106

moko, cheguemos lá, tomemos umas

mal-e-mal, “dá um pra mim, o que

vezes... lá no Joca, não vou mentir, eu
falo (verdade mesmo)... mas só que não
levei muito, levei duas dúzia::... três
duziazinhas:: uma dúzia e meia, (eles
também, da mesma maneira) levaram um
pouquinho... Chega lá, pagaram um pouquinho,
nós voltamos... falar verdade, ha/ como há
pouco... fomos, nós dois, cheguemos lá,

107

duas, três cervejas, tá aqui E11 viu...
tomemos umas duas, três cervejas, tá aqui

108

nem pinga ndoroguerui,
E11 viu... nem pinga trouxemos,
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cerveja,

romboapy‟i,

moko‟i

nem

cerveja,

bebemos

lxii

um

109

n

110

rojogua‟i...

111

ha‟e rami gua py ae:: que:: peikuaa::

112

agora:: pecorta ramo ma a/... Não é que

113

eu tô favor, a fa/ que eu tô a favor do

114

E4... mas ha‟e rami gua também fica

115

ruim,

116

nanhavendei,

117

amongue

118

ovende‟i ramo ma:: principalmente

pouquinho, alguns não vendem... Se::

119

kunhãgue... ovende‟i ramo ma,

alguém

120

amongue kunhãgue, xenunga, oka‟uxe,

principalmente

121

tem amongue que num:: ndoy‟ui, já

vendem um pouquinho, tem algumas

122

kyrgue oguereko, então “ajogua‟i::

123

uma bolacha, um:: um trigo” que:: que::

pouquinho, compramos um pouquinho,

certo? tudo bem, então

porque

ajaka
amongue

novendei...

duazinhas...

certo? tudo bem, então

por isso mesmo:: que:: vocês sabem::
agora:: se vocês impediremlxiii [o corte]
a/... Não é que eu tô favor, a fa/ que eu
tô a favor do E4... mas assim também

jajapo::

fica ruim, porque [se] fazemos:: cesto,

ovende‟i,

nós não vendemos, alguns vendem um

Amongue

tem

vende

um
as

pouquinho,

mulheres...

se

mulheres, que são como eu, querem se
embebedar, tem algumas que num:: não
bebem, já têm crianças, então “vou comprar::

124

que:: (ko‟ ypy‟i) já sabe o que que é,

125

trigo jareko ramo ( )... fazer um xipa::

126

faz uma coisa::... café:: ha‟e rami gua

127

jareko... jakaru‟i, né? kyrgue também

128

okaru‟i... Então tudo isso, então:: xe vy

coisas... comemos um pouquinho, né? as crianças

129

ramo ma::... sei lá, a:: he‟ va‟e kuéry

também comem um pouquinho... Então tudo isso,

130

que sabe, né? porque xee je gui ramo

então:: se for:: para mim... sei lá, agora:: eles que

131

ma::... é::

sabe [m], né? porque se for:: por mim... é::

um pouquinho [de] uma bolacha, um:: um trigo”
que:: que:: que:: (de manhãzinha) já sabe o que
que é, se nós temos trigo ( )... fazer um xipa::lxiv
faz uma coisa::... café:: [quando] temos essas
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132

xepensamento ma (ha‟e rami)... jaa

meu pensamento mesmo (é assim)...

133

continua rã:: ri te jejy ma só que, ha‟e

vamos continuar:: mas palmito só que, é

134

rami, né?... NÃO É TAMBÉM de

135

segunda a segunda nhanvende tape py...

136

não é, porque tem o sábado e tem o

137

domingo... Agora tem seGUNDA-feira,

138

já sabe, segunda-feira todo mundo sabe

139

que tem reunião... Então de terça-feira

140

em diante então já cada um que::

141

serviço oguereko‟i ha‟e rami... já pode

142

ir trabalhando... Agora tem gente:: do

143

outro lado... de seGUNda a seGUNda

144

jejy ojaya, diRETO... Mas daí também

145

não pode, aí jurua kuéry também vê,

146

pode:: ha‟e vy ae que nhanderuvixa i/

147

ivai, né?... Puxa vida, tudo diRETO,

148

diRETO jejy tudo dia, tudo dia, tudo

149

dia, tudo dia:: pô, será que nu/ não tem

150

um DIA pra trabalhar?... Tá certo?...

151

Agora xee ma NÃO É:: que eu tô

152

falando BEM de mim não... que... tudo

153

dia, tudo dia tudo dia tape py aa jejy,

154

“ah:: já que:: oliberar (momento),

assim, né?... NÃO É TAMBÉM de
segunda a segunda [que] vamos vender
na estrada... não é, porque tem o sábado
e

tem

o

domingo...

Agora

tem

seGUNDA-feira, já sabe, segunda-feira
todo mundo sabe que tem reunião...
Então de terça-feira em diante então já
cada um que:: tem um pouquinho de
serviço,

é

assim...

já

pode

ir

trabalhando... Agora tem gente:: do
outro lado... de seGUNda a seGUNda
cortam palmito, diRETO... Mas daí
também não pode, aí os juruas também
vê[em], pode:: por isso que nossos
caciques i/ ficam irados, né?... Puxa
vida, tudo diRETO, diRETO palmito
tudo dia, tudo dia, tudo dia, tudo dia::
pô, será que nu/ não tem um DIA pra
trabalhar?... Tá certo?... Agora eu
mesmo NÃO É:: que eu tô falando
BEM de mim não... que... tudo dia, tudo
dia tudo dia vou na estrada [vender] palmito,
“ah:: já que:: liberaram (momento),
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155

AGORA

que

vou

cortar

direto

AGORA

que

vou

cortar

direto

156

mesmo...” Ha‟e aguã, não pode... Se

mesmo...” Assim, não pode... Se tem

157

comprador o ramo ma, ha‟e comprador

comprador, [se] aquele que é comprador

158

pe va‟e uma dúzia‟i, mas eu MARCO o

lá [quer] uma duziazinha, mas eu

159

dia, “NÃO, TAL dia... xee aru va‟erã

160

uma dúzia:: duas dúzia::” amboae

161

também leva uma dúzia:: duas dúzia...

162

chega lá, recebe dinheiro‟i, pronto ( )...

163

Aí CADA UM vai comprar o que quer...

164

Que xerupive oo va‟e, que nem o ( )

165

ha‟e oo xerupive, “não, cê tem que

166

comprar aquela ali... dele lá tá... tá

167

faltando isso”, ha‟e aguã, aí eu não

168

posso falar, porque eu não moro junto

169

com ele... ELE QUE vai saber o que que

170

ele vai comprar... e eu também vou

171

saber mba‟enunga pa ajogua... Então

todas as coisas que vou comprar...

172

ha‟e rami gua ma xee aipoa‟e então

Então por isso que eu digo então não::

173

ana:: se, se for pra continuar jejy::...

174

tem que tirar o sábado e o doMINgo...

175

então?... Agora fi/ fica segunda a

176

segunda... segunda, TERça, quarta,

MARCO o dia, “NÃO, TAL dia... eu
vou trazer uma dúzia:: duas dúzia::”
outro também leva uma dúzia:: duas
dúzia... chega lá, recebe dinheirinho,
pronto ( )... Aí CADA UM vai comprar
o que quer... Que o que vai comigo, que
nem o ( ) ele vai comigo, “não, cê tem
que comprar aquela ali... dele lá tá... tá
faltando isso”, assim, aí eu não posso
falar, porque eu não moro junto com
ele... ELE QUE vai saber o que que ele
vai comprar... e eu também vou saber

se, se for pra continuar palmito::... tem
que tirar o sábado e o doMINgo...
então?... Agora fi/ fica segunda a
segunda... segunda, TERça, quarta,

177

quinta, sexta, (omboje‟a je‟a) no sábado

178

e domingo...

quinta, sexta, (direto) lxv no sábado e
domingo...
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179

não TEM NEM LUGAR amboae kuéry

não TEM NEM LUGAR para os outros

180

oo‟i aguã, dependendo do lugar‟i dipoi

irem, dependendo do lugarzinho não há

181

oo ovende‟i (aguã)... Aí ENTÃO o

(para) ir vender... Aí ENTÃO o preço

182

preço também tem que ser um::...

também tem que ser um::... também tem

183

também tem que ver o preço de negócio

que ver o preço de negócio de palmito...

184

de palmito... AjaKA MESmo... ajaka

CesTO

185

DESSE tamanho... se eu chego lá tape

tamanho... se eu chego lá na estrada,

186

py, vou pedir trinta reais... (pra dar ó::)

vou pedir trinta reais... (pra dar ó::) “o/

187

“o/ tem... tem um índio:: um ÍNdio::

tem... tem um índio:: um ÍNdio:: senão

188

senão uma índia tá vendendo por

uma índia tá vendendo por quinze...

189

quinze... ATÉ por DEZ... se quiser eu

ATÉ por DEZ... se quiser eu compro...”

190

compro...” Nhane japrecisa‟i (va‟e) tem

Nós (que) precisamos um pouquinho

191

que vender... E aí, o que é que:: aí não

tem[mos] que vender... E aí, o que é que::

192

tem jeito, ( ) tem que avende... Mas o

aí não tem jeito, ( ) tem [tenho] que

193

culpado é quem? O culpado é outro que

vender... Mas o culpado é quem? O

194

tá vendendo mais baRATO lá... Nhande

culpado é outro que tá vendendo mais

195

jajog/ só de TINTA jajogua, mbovy pa?

196

Um:: pacotinho:: de tinta vai comprar...

197

sete oito reais (tá um:: pacotinho de

198

tinta)... pra venDER LÁ um ajaka, um

199

ajaka deSSE taMANHO assim porã,

200

amboae pra vender por DEZ:: quinze::...

MESmo...

cesto

DESSE

baRATO lá... Nós jajog/ só de TINTA
vamos comprar, quanto [gastamos]? Um::
pacotinho:: de tinta vai comprar... sete
oito reais (tá um:: pacotinho de tinta)...
pra venDER LÁ um cesto, um cesto
deSSE taMANHO assim bonito, outro

201

pra vender por DEZ:: quinze::... eu acho

eu acho que:: ha‟e rire ma, por isso que

que:: depois, por isso que alguém quer vender
202

amongue quer vender CAro...
CAro...
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203

e aonde então:: se atrapalha... e o outro

e aonde então:: se atrapalha... e o outro

204

que vende baratinho tá ganhando seu

que vende baratinho tá ganhando seu

205

dinheiro, mas:: mas tá desaGERANDO

dinheiro,

206

NHANDE... nhavende caro‟i... Então

desaGERANDO...

207

xeparte... po rami xeayvu...( ) agora por

vendemos um pouco mais caro... Então

208

exemplo, agora tá certo (jurua jejy

[de] minha parte... é como falei...( )

209

ojogua‟i::) xe vy ramo... pra mim tá::

agora por exemplo, agora tá certo (jurua

210

po rami xeayvu, agora:: quiser liberar,

compra:: um pouquinho de palmito) se

211

pra mim tudo bem, só que xee po rami

for para mim... pra mim tá:: é como eu

212

xeayvu... se (ha‟e) comprador o jave::

falei, agora:: quiser liberar, pra mim

213

QUINta ou SEXta... ou sábado eu levo

214

lá, entrego... ( ) levar jejy de segunda a

215

se/ a segunda, de segunda a segunda

216

passando direto, aí eu acho (que num:::)

217

não tem jeito não... Então po rami rive‟i

218

po rami xeayvu agora::

219

((palmas))

220

Alguém: Valeu...

mas::

mas
lxvi

tá

NOS

nós

[que]

tudo bem, só que é como eu falei... se
enquanto:: houver (aquele) comprador
QUINta ou SEXta... ou sábado eu levo
lá, entrego... ( ) levar palmito de segunda a se/ a
segunda, de segunda a segunda passando direto,
aí eu acho (que num:::) não tem jeito não... Então
somente assim é minha fala agora::
((palmas))
Alguém: Valeu...

E1 (7a):

E1 (7a):
221

É:: E7 ijayvu, nhaendukuaa aguã

222

rupi... ha‟evea rami... é:: posição:: eu

223

queria dizer outras coisa também que::

224

é:: pepu‟ã pendeayvu:: que::

É:: E7 falou, pelo que nós sabemos... está bom
assim... é:: posição:: eu queria dizer outras coisa
também que:: é:: levantem-se e falem:: que::
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225

coloca as coisa tá:: pemo ma voi::

coloca as coisa tá:: coloquem com

226

certeza, e‟ia rami, o que que vocês

certeza:: certeza, como se diz, o que que

227

QUErem... porque:: se falar uma coisa

228

assim:: forte não pode:: (ficar indeciso)

229

então ficou indeciso:: ( ) tem que:: é::

230

acertar porã, “xee ma nda‟evei japytu‟u

231

aguã... tem que jajaya...” Ha‟e gui:: ou

232

“japytu‟u

233

japytu‟u”

234

Então:: é:: ndee ju, xeryvy ( )...

va‟erã

ramo::

tem

que

peje ma voi avi...

tá?

vocês QUErem... porque:: se falar uma
coisa assim:: forte não pode:: (ficar indeciso)
então ficou indeciso:: ( ) tem que:: é:: acertar
bem, “para mim não dá para pararmos... temos
que cortar [palmito]...” E:: ou “se:: vamos
parar, tem[mos] que parar [de cortar]” falem
com certeza também... tá? Então:: é:: você,
meu irmão mais novo ( )...
E8:

E8:
235

Javypajuma, xeretarã kuéry...

236

Todos: Javypajuma...

237

Xee ma apy...

238

xeayvu va‟e e ( )... peinkonteve ramo...

Meus parentes, bom dia para todos...
Todos: Bom dia...
Eu mesmo aqui... eu não sei o que falar

ndaxeayvukuaai avi,

também, eu não sou dos que falam ( )... se
vocês precisam... eu mesmo não sei para que

239

xee ae py ndaikuaai xeayvu aguã rei::

240

pende uvixa kuéry ma, peikuaa ã/

241

pende, pendeayvu aguã... ha‟e gui (que)

242

xee, ha‟e rami, (xee) ha‟e rami xeayvu

243

ta, ndaikuaai... Xee, ha‟e rami, xeayvu

244

vaikue ramo, nda‟evei, penderee:: uvixa

245

kuéry, pendekuai (va‟e), xee apu‟ã reia

246

rami, então:: xee ha‟e rami apensa (vy ),

eu vou falar qualquer coisa:: vocês caciques,
vocês sabem ã/ vocês, [o que é] para vocês
falarem... e (que) eu , é assim, (eu) é assim
[quando] eu vou falar, eu não sei... Eu, é assim,
se eu falar mal, não dá, de vocês:: [ou dos]
caciques, [de] vocês (que) estão [aqui], eu me
levanto contra qualquer um, então:: eu,
(quando) eu penso assim,
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247

xee ma ndaikuaai... xeayvu:: xeayvu

eu mesmo não sei... eu falo:: eu falar

248

pete nda‟evei avi... Pende (ma) uvixa

alguma coisa não dá também... Vocês

249

kuéry, peikuaa (va‟erã) mba‟ei sapa::

os caciques, vocês (vão) saber como::

250

pejapo rã ha‟e va‟e... Xee ma:: xee

vocês vão fazer sobre isso...

251

ha‟e rami rive apensa... xeayvu reta

mesmo:: eu penso somente assim... para

252

aguã, ndaikuaai...

253

((palmas))

254

Todos: Ha‟evete...

Eu

eu falar muito, eu não sei...
((palmas))
Todos: Muito bem...
E9:

E9:

Meus parentes, bom dia para todos...

255

Javypajuma, xeretarãkuéry...

Todos: Bom dia...
256

Todos: Javypajuma...

257

Xee ma:: ndaxeayvuretai... xee ma ( )

258

xee apensaa rupi rive... como:: E7

259

ijayvuague rami ae... tá certo aí que::

260

trabalho:: ja/ jajapo‟i:: ( ) jajapo okuapy

Eu mesmo:: eu não falo muito... eu mesmo
( ) eu simplesmente pelo meu
pensamento... como:: há pouco E7 falou
assim... tá certo aí que:: trabalho:: ja/ nós
fazemos:: um pouquinho ( ) nós estamos
261

( )... (anhete ma) trabalho ajapo ma,
fazendo

262

( )... (é verdade) eu faço

ndajaporiaei avi... takua re aguã
trabalho, [mas] não faço sempre também...

263

mombyry rã, xeate (avi)... xee
se é distante para [pegar] taquara, eu fico

264

(ndajapoi) trabalho... De vez em

265

quando:: não tem trabalho, ajaka rei

266

ajapo nhavende, mas NÃO TODO dia...

267

toda semana amongue py jaraa ( )

com preguiça (também)... [então] eu (não
faço) trabalho... De vez em quando:: não
tem trabalho, faço um cesto qualquer
vamos vender, mas NÃO TODO dia... às
vezes levamos toda semana ( )
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268

trabalho mbovy?... Um trabalho

quantos trabalho[s]?... Um trabalho (os

269

oguereko (va‟e) oo, cada:: semana oo

que) tem vão, cada:: semana vão e não

270

nonavendei n pete( ) nhanhõmi tape

vendem nenhum( ) escondemos [os

271

re::... Então nhande avakue ramo ha‟e

trabalhos] no caminho::... Então quando

272

rami, trabalho jajapo, nanhavendei...

nós somos homens é assim, nós

273

então:: a jejy:: ( )... (xeparte gui

fazemos trabalho, [mas] não

274

ramo), xee ma... apenas que apy kue

275

rai‟i aju rire ma, xee ma:: xee rive ju ri

(se for de minha parte), eu mesmo...

276

jejy:: “pemombytu‟u eme ke::

apenas que aqui eu vim há pouquinho

277

pemombytu‟u”, ha‟e aguã, (nda‟evei)...

tempolxvii então, eu mesmo:: eu [vivo]

278

apenas kue rai aju, mas:: E7 aipo e‟ia

279

rami... Eu sei que kueve‟i:: foi semana

280

passada... E36 oporandu... xee ma eu

281

não escondo a verdade ha‟e aguã... todo

E7 disse assim... Eu sei que há pouco:: foi

282

mundo:: ( ) jejy opytu‟u ma, amongue

semana passada... E36 perguntou... eu mesmo

283

ojaya:: eu sei que ojaya... (ha‟e ramo ma

eu não escondo a verdade sobre isso... todo

284

xee ma)... tá:: tá que é assim, então::

285

então xee ma:: x/... xee ae akã gui aa...

286

Eu vou arrisCAR a vida... Não quero

287

nem saber se:: uvixa kuéry dá bronca te

vendemos... então:: agora palmito:: ( )...

somente [de] palmito:: “não parem:: [ou]
parem”, assim (não dá) [para falar]... apenas
[porque] eu cheguei há pouquinho tempo, mas::

mundo:: ( ) parou [o corte de] palmito, [mas]
alguns cortam:: eu sei que cortam... (então eu
mesmo)... tá:: tá que é assim, então:: então eu
mesmo:: x/... eu vou pela minha cabeça
mesmo... Eu vou arrisCAR a vida... Não quero

288

ae ma, porque:: bronca omee ramo, xee

289

ae py ajavy... Ha‟e ramo xee ma::

290

(ha‟e nunga re ninguém saiu fora)...

nem saber se:: ainda que os caciques dá [derem]
bronca, porque:: se derem bronca, eu é que
estou errado... Então eu mesmo:: (disso
ninguém saiu fora)...
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291

“já catei um:: uma merrequinha por aí,”

“já catei um:: uma merrequinha por aí”, falei

292

e‟ia rami... Ha‟e ramo ma... anhete::...

assim... Então... é verdade::... porque:: do

293

jejy gui ramo ma:: eu sei que:: todo

palmito, eu sei que:: todo mundo aqui...

294

mundo apy... pav família pereko...

vocês todos que têm família... alguns que

295

amongue trabalho ndojapokuaai ãh::

296

ha‟e nunga‟i gui ae ma ngua‟y kuéry

somente que para os filhos... vai comprar

297

pe... ojogua mba‟emo‟i ho‟u va‟erã...

alguma coisinha para eles comerem...

298

Ha‟e gui... te/ pete py aipoa‟e rami...

Então... te/ eu vou falar uma coisa... nós, de

299

ore, ore gui (roka‟u va‟e) jejy rojaya

nós (que bebemos) nós (que) cortamos

300

(va‟e)... roka‟uxe... não é que

palmito... nós que queremos beber... não é

301

dinheiro‟i, jejy REPY HA‟E JAVI

que dinheirinho, MAS TODINHO O

302

KATU‟I romombo, só:: pinga re anho‟i

DINHEIRO do palmito nós jogamos fora,

303

e... O que sobrar ma... a gente guarda,

304

a gente encontra um amigo... a gente faz

305

UMA VAQUINHA... Ha‟e rami ma

306

ore:: roka‟u (va‟e), não é que:: ha‟e

307

javi katu... dinheiro‟i... pinga re anho

308

katu‟i e... Ha‟e ramo ma... (roka‟u va‟e

não sabem fazer trabalho ãh:: é disso

só:: não é somente com pinga... O que
sobrar... a gente guarda, a gente encontra um
amigo... a gente faz UMA VAQUINHA... É
assim [que] nós:: (que) bebemos, não é que::
mas tudo... o dinheirinho... mas não é só com
pinga... Então... (nós que bebemos, quando
nós encontramos nossos amigos) uma

309

ore ir kuéry roexa vy) uma vaquinha

310

rojapo (ha‟e rami py rive)... roka‟u,

nós bebemos, bebemos, bebemos,

311

roka‟u, roka‟u, roka‟u... Então xevýpe (

bebemos... Então para mim ( ) eu:: eu

312

) xee:: ndaikuaai (teve), pecorta va‟e...

(realmente) não sei, vocês que [querem]

313

o:: Márcio oipota:: oipo e‟i rami,

impedir [o corte]... o:: Márcio quer:: ele fala

vaquinha nós fazemos (somente por isso)...

assim,
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314

(pejapo ha‟e nunga)... porque jejy

(vocês fazem isso)... porque palmito

315

ndojaYAVEI VY MA:: ndoka‟uvei?...

QUANDO não se corTA MAIS não se

316

QUE NADA, É MESMA COISA, tá

bebe mais?... QUE NADA, É MESMA

317

continuando... ocontinua ae (tema),

COISA, tá continuando... (sempre)

318

jejy ndo/ ndojayavei... ha‟e rami ae

continua, [mesmo que] ndo/ não cortem

319

tema roo... Trabalho rogueraa ( )... Ha‟e

mais palmito... assim mesmo sempre

320

rami ramo ma, xee... xee gui ramo

321

ma:: não sei não, só Márcio mesmo...

322

Então xee gui ramo ma, xee ndaikuaai,

323

xee gui ramo ma:: xeVYPE só nda‟evei,

324

mas não sei não... depende da maioria

325

das pessoa... o que ijayvu rã:: maioria::

326

resolve aqui... (ha‟e gui ma) depois, aí

não... depende da maioria das pessoa...

327

depois liderança kuéry é que:: ha‟eve

o que falarem:: maioria:: resolve aqui...

328

rã pa? nda‟evei (rã), nda‟evei... Só po

(e) depois, aí depois as liderança[s] é

329

rami rive‟i avi xeayvu,

que:: se tudo bem? (se) não der, não dá... Só

330

ndaxeayvuretai...

331

((palmas))

332

Alguns: Valeu...

vamos [beber]... Trabalho nós levamos
[para vender] ( )... Se é assim, eu... se
for por mim mesmo:: não sei não, só
Márcio mesmo... Então se for por mim
mesmo, eu não sei, se for por mim::
PARA mim só não dá, mas não sei

assim também que é a minha fala, eu não falo
muito...
((palmas))
Alguns: Valeu...

E1 (8a):

E1 (8a):
333
334

E10, ndee ndeayvu... Moko rive‟i,
E10, você fale... Somente duas [palavras], cada uma

pete teha‟eve avi... ocontinua::

[das duas] tudo bem também... continua-se:: não se
335

ndocontinuai?

continua?
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E10:

E10:

336

Alguém: Nhanembo‟e...

Alguém: Ensine-nos...lxviii

337

( ) xee ajaya, (aipota vy)...

338

((palmas))

((palmas))

E11:

E11:

339

Javypajuma, xeratarãkuéry...

Meus parentes, bom dia para todos...

340

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

341

É:: xee:: xee amombe‟u ta jejy re gua

É:: eu:: eu vou contar sobre palmito que eu

342

xemonda ague... Ha‟e gui mba‟e pa

roubei... E como [vamos fazer] se não

343

jejy‟i::

cortarmos mais palmitinho::? Eu penso em

344

xera‟y kuéry, (ha‟e vy) aa ta... Ha‟e gui

meus filhos, (por isso) eu irei... E

345

ko‟:: ko‟e re ( ) SEte pessoa orekuai

amanhecer:: pela manhã ( ) somos SEte

346

orero

rokaru‟i

xee

pessoa[s] em nossa casa... para comermos... eu

347

aNHO‟I... aguenta, xera‟y kuéry, ha‟e

soZINHO... eu agüento,lxix meus filhos todos...

348

javi... ha/ ha‟e vy ma jypy‟i xeayvu

ha/ então, desde o começo eu falei [para] meu

349

karamboae xera‟y... ãh:: xerajy pe

filho... ãh:: para minha filha (a que) é mais

350

kyrve‟i

351

açúcar... kamby rive (ha‟e jave) areko...

tenho açúcar... (quando) eu tenho somente

352

kamby rive amee ramo ma, ndo‟uxei,

leite... se eu der somente leite, ela não quer

353

ogueropoxy... Ha‟e ramo ma xee uvixa

tomar, ela se enraivece... Então eu falo dos

354

kuéry re xeayvu... “Ha‟e va‟e ko rami

355

gua re nomai vy ma... uvixa kuéry jejy

356

ocorta okuapy...”

ndojayavei

py...

(va‟e)

( ) eu corto, (quando eu quiser)...

rima::?

Apensa

aguã...

hax

ao

novinha [e que] grita... lxx  [porque] eu não

ndarekoi

caciques... “Porque eles [os caciques] não
olham para essas coisas... os caciques ficam
impedindo [o corte de] palmito...”
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357

ha‟e va‟e ko rami gua gui:: vy rã gue ma

por causa disso:: se eu [pudesse cortar

358

ajou‟i açúcar, ha‟e rami gua pendevýpe

palmito] eu teria conseguido açúcar,

359

marã...(pra) kyrgue‟i n (mba‟eve) ( )...

igualmente para vocês como... (pra) crianças

360

Ha‟e gui ha‟e

nem (nada) ( )...lxxi E ainda que assim nós

361

kyrgue‟i nhanembo‟e... jajou‟i pão,

rami gua jepe ma

ensinemos as crianças... nós conseguimos um
pouquinho de pão, nós compramos bolacha, (nós

362

jajogua bolacha, (jajogua::)

pav
compramos::) todos (quando conseguimos um

363

(jajou‟i vy), jajou:: jaa mercado py...

364

pão ha‟e gui mortadela ha‟e rami gua

365

merami, ha‟e gui:: (n ajou ri ae vy

366

e)... ha‟e vy xeivai xera‟y pe rive

isso) então simplesmente eu me enraiveci com

367

karamboae...

re,

meu filho... E desde o começo, o dinheirinho que

368

dinheiro‟i

pinga

consigo com o palmito não gasTO com pinga, eu

369

ndagasTAI, po rami xeayvu aguã

não me envergonho de falar isso Eu vivo aqui há

370

naxi Apy cinco ano aiko ndaxerexai

cinco ano[s] e não me viram (ainda ir) brigar,

371

(teri aa) jajoguero‟a, tape py ake,

dormindo na estrada, simplesmente jogando todo o

372

dinheiro´i amomboPA aikovy rive,

dinheirinho fora, com as outras pessoas... somente...

373

joupe... rive... Ha´e vy xee ndaipotai

Então eu não quero palmito [para isso]... Então:: se

374

jejy... Ha‟e gui:: ndapejayaukavei ETE

vocês mandarem não cortar mais DE VERDADE,

375

ramo ma, ha´e ramo ma:: xee ajerure

então:: eu peço [para] vocês caciques, cacique ou

376

pende uvixa kuéry,

cacique terã

liderança [que] estão [aqui] me ajudarem... (meus

377

liderança ikuai xeajuda... (xera´y kuéry)

filhos) [se] somente os mais novinhos forem

378

kyrgueve‟i rive omongaru‟i, ha´eve

alimentados, está bom...

379

ma...

Ha´e
ajou

gui

jejy

jypy
repy

pouquinho) [de dinheiro], conseguimos:: vamos
ao mercado... [compramos] pão e mortadela, e
[produtos] afins, então:: (quando não consegui
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380

Anãi ramo ma, nda‟evei... jejy pecorta

Caso contrário, não é possível... se::

381

ete ramo ma::... ha´e gui::... ( ) xemonda

vocês interromperem mesmo o [corte

382

até xenaguentavei, n ndarekovei xero

de] palmito... então::... ( ) eu roubo até

383

py a´u va´e rã... arroz vaikue´i ramo itui

384

pe cumanda rãtãgue´i... ha´e rami gua

385

ri vete ndaja´ui ( )... Ha´u nguau va‟e

386

jepe, naguentavei, xekangy PA MA ( )...

387

Pe xerajy kyrive‟i va‟e kamby rive

eu não agüentar mais, [senão] eu não
vou ter mais nada para comer em casa...
quando há arroz ruinzinho e feijão
durinho... essas coisas realmente não
comemos ( )... Ainda que eu coma sem
muita vontade, [é porque] eu não estou

388

ndo‟uxei... xoo e nda‟evei, tembi‟u
agüentando mais, estou REALMENTE

389

porã‟i (nguau ho‟uxe)... Ha‟e vy xee

390

xeayvu... dinheiro ndajouvei, “tove

391

eTE... nda‟evei ( ) peapa´i rãe ma

392

karuai” (ha‟e) pa karamboae, ha´e gui

393

ma:: amboae kuéry ojaya jejy ramo...

394

xee aipoa‟e, ndaikuaxemo‟ãi, xee aa ta

395

tema, tove ta xembo‟a... ha‟e vy aa ( )

396

xee ajavy só:: fora:: da aldeia aa,

397

amongue tape rupi aa ( )... Ha‟e py

398

(ndaipotai) jejy pejaya... Só ha´e va´e

399

rive xee xeayvu...

400

((palmas))

fraco ( )... Aquela minha filha que é
mais novinha não quer tomar somente
leite... sem carne não dá, (eles querem
comer ao menos alguma) comida boa...
Por isso eu falo... [se] não consigo mais
dinheiro, “deixa de uma VEZ... não dá (
) vocês todos vão passar fome” (isso)
tudo [eu falei], então:: se os outros cortarem
palmito... eu digo, não quero nem saber, eu vou
continuar indo, deixa me prenderem... por isso eu
vou ( ) eu estou errado só:: fora:: da aldeia eu vou, por
alguns caminhos eu vou( )... então (eu não quero)
[que] vocês cortemlxxii palmito... Só assim que é
minha fala... ((palmas))
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E12:

E12:

401

Javypajuma...

Bom dia para todos...

402

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

403

Xee ma contra e avi... pende kuéry

Eu mesmo não [sou] contra também...

404

contra e avi... ( ) jejy:: jejy re gua

não sou contra vocês também... ( )
palmito:: a fala de vocês sobre

405

pendeayvua... xee ndajouvai avi...

406

Ha‟e gui xee voi ajaya avi, (que) jejy

407

ore i/ tem que todo dia ete ajaya aguã

palmito... eu não achei ruim também...
E até eu também corto, (que) palmito nós i/
tem que todo dia mesmo não [dá] para eu

408

e avi ae, ajaya (jejy)... Desde que
também cortar palmito mesmo, eu cortar

409

pende pecorTA GUI ae, xee NI ndaai

410

ka‟aguy, ndaavei, kuee ma tu aa::...

411

ha‟e gui xee voi pecorta:: que:: “pecorta

mais, somente ontem eu fui::... então eu também

412

eme ke” nda‟ei avi, pende ae ma

vocês impedirem:: que:: “vocês não impeçam”

413

peikuaa, pecorta rã, pecorta... Tá certo

eu não digo também, vocês mesmos que vão

414

que amongue é:: a/ peixa, jejy ojaya

saber, (se) vocês vão impedir, vocês impeçam...

415

okuapy... pinga rete ae avi amongue

Tá certo que alguns é:: a/ assim, ficam cortando

416

ogasta okuapy avi, amongue ojaya

palmito... e alguns só ficam gastando mesmo

417

ngua‟y kuéry re oma‟ (vy ete)... Xee

com pinga também, alguns cortam (porque)

418

voi ndajouvai avi, ( )... Pende ae ma

olham (mesmo) para seus filhos... Eu realmente

419

peikuaa avi, jacorta ( ) pecorta, pecorta

não acho ruim também, ( )... Vocês mesmos que

420

e, ha‟e rami... Só po rami rive‟i

vão saber também, [porque] vamos impedir ( )

421

(xeayvu)...

422

((palmas))

palmito... Desde que vocês impeDIRAM
mesmo, eu não fui nenhuma vez à mata , não fui

vocês impeçam, ou não impeçam, é a mesma
coisa... Só assim que é (minha fala)...
((palmas))
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E13:

E13:
423

Alguém: Aka’e nhanembojae’o pa rã...

Alguém: Aka’e [E13] vai nos fazer

424

Javypajuma...

todos chorar...lxxiii

425

Todos: Javypajuma...

Bom dia para todos...

426

Xee... ha‟evea rupi meme pendevýpe...

Todos: Bom dia...

427

Xee ndajouvaimo‟ãi... Ha‟e gui contra

Eu... dou razão a cada um de vocês... Eu

428

ndaikoxei, que joo rami

meme

não achei ruim mesmo... Então contra

429

nhandekuai, xeretarã kuéry... ha‟e gui

eu não quero ficar, que cada um de nós

430

joápy nhandekuai (va‟e), joovai gui

que estamos [aqui] somos iguais, meus

431

nhanhonupã aguã, nda‟evei... ha‟e gui

parentes... e nós (que) convivemos aqui,

432

joápy ae, nhandekuai javive jakuapy

bater-nos uns contra os outros, não é

433

avi... nda‟evei avi ha‟e rami “xeax

possível... então nós convivemos aqui
mesmo,

434

estamos

[aqui]

vivendo

ta... xemox” ndaja/ ndaja‟ei ( )... um
também... é inadmissível também [ser]

435

dia

jajevyju

(

)...

(ha‟e

rami)

436

nhandeayvu aguã... por CAUsa de jejy

437

nda‟EVEI py jaa aguã... nhandemoxa

438

ramo, ta jaa... Ha‟e py ma, anhete,

palmito não DÁ para irmos [embora]... se formos

439

xeareko‟i (avi) xeayvu aguã, (que) E4

expulsos, vamos... Por isso, é verdade, eu tenho

440

ijayvua... va‟e ri:: xee ma jejy:: jejy

(também) [alguma coisa] para falar, (que) a fala

441

jejajya re rire apomox:: (rã) pete te,

de E4... mas:: eu mesmo palmito:: por causa do

442

nda‟ei (xevýpe)...

corte de palmito eu (vou) expulsá-los:: cada um

assim “eu vou sair... me expulsem”
ndaja/ não vamos dizer ( )...um dia nós voltamos
( )... para falarmos (assim)... por CAUsa de

de vocês, não é possível (para mim)...
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443

depende uvixa kuéry... Ha‟e gui voi ma

depende dos caciques... E certamente

444

xee:: xee jejy ajaya e vy ma ri, ax ta

eu:: somente porque eu não estou

445

( ) nda‟evei (xevýpe)... ( ) ka‟aguyre py

cortando palmito, eu vou sair ( ) é

446

kuai (va‟e) avende

ha‟eve

inadmissível (para mim)... ( ) o (que)

447

ma xevýpe... Xera‟y kuéry heTA ikuai

está na mata eu vendo mal-e-mal, para

448

avi... ha‟e va‟e re rei xee ma::

mim está bom... Meus filhos são

449

(ndajoguero‟aguaxui)

muiTOS também... por qualquer dessas

450

pendevýpe... Tove ojaya‟i, ojaya:: ojaya

451

e (va‟e), ndojayai...

452

menos xeparte gui ramo...

453

cacique kuéry re ju apu‟ã aguã,

454

nda‟evei... Às vezes pende ree apu‟ã

455

gui:: (já) uvixa ve re rive ju apu‟ã gui

456

(não

457

QUEM jeJY ojaya va‟e reve ma, ha‟eve

vai vai,

avi

coisas

eu

mesmo::

(não

vou

brigar

enormemente) lxxiv também com vocês... Que

aendu, pelo

corte um pouquinho, quem corta:: (os que) não

458

dá)...

meLHOR

Xevýpe,
cortam, não cortam... eu obedeço, pelo menos de
minha parte... Para mim, levantar-me novamente
contra os caciques, não é possível... Às vezes de::
ir contra vocês (já) vou me levantar contra o

jajoguero‟a,

cacique também (não dá)... meLHOR brigarmos
[entre nós], QUEM corta palMIto com os que

ve ha‟e rami... Pejaya pende jeuPE (gua

[cortam palmito], é melhor assim... Vocês cortam
459

ma)...

xee ma navai rã nderopy...
para vocês próPRIOS... eu não vou chegar na sua

460

(ha‟e aguã) E3 ápy oo “pô, jejy

461

REJAYA, te upe gui jajoguero‟a

462

jejyre...

jejy”

causa de palmito... você trouxe palmito da minha

463

nda‟emo‟ãi... que ha‟e ojaya, ojaya ae

casa” eu não vou dizer isso mesmo... que [se] ele

464

ma... Ha‟e gui:: pepara eTE (rã) ramo,

cortou, já cortou mesmo... Então:: se vocês vão

465

ha‟eVE... ha‟e gui pe::continua terã,

parar de uma VEZ, tudo BEM... ou se vocês::

xero

gui

reru

casa... (então) vai lá na casa de E3 “pô, VOCÊ
CORTOU palmito, saia daí e vamos brigar por

continuarem,
72

466

ha‟eVE PA rei avi... xevýpe, ha‟eve pa

está tuDO BEM também... para mim

467

rei pej/ DESde pejaya:: “pejaya eme”

está tudo bem pej/ DESde [que] vocês

468

anhendu jaya gui ve, NUNca xee

cortam:: “não cortem mais” eu escutei

469

ndajayavei... ha‟e va‟e re xee ama

[isso] do corte, NUNca mais eu cortei...

470

va‟e ri ae peve‟i ma xee xeayvu, va‟e

por isso eu vejo mas até aqui mesmo

471

ri:: anhete ae ma nhande ra‟y reta (ma),

que eu vou falar, mas:: é verdade

472

toda coisa que nhande ra‟y (PEde e

mesmo que nossos filhos são muitos,

473

come)... o‟uXE guau avi iporã porã::

toda coisa que nossos filhos (PEde e

474

doce:: mba‟emo::... Não vou dizer que

come)... QUEREM comer também ao

475

TUU que GOSta disso... não vou dizer

menos

476

que tuu que::... sanduíche ho‟u ve...

essas coisas::... Não vou dizer que O

477

Ko:: nhande ra‟y kuéry... TEI ma

PAI que GOSta disso... não vou dizer

478

nhande (ayvu) te ma, (não dá também),

479

ha‟e kuéry noenDUI... Às vezes oo

480

pépy nguuvixa pe ijayvu “podia (reo

481

rejogua)... xee ha‟e rami gua ha‟uxe...”

482

Ha‟e ndoomo‟ãi...

483

nhandeayvu... Ha‟e RAmi peve‟i rive re

484

xeayvu avei... Pendeayvu ae ta:: rive

485

rima:: ( )... ndaxeayvuretamo‟ãi... xee

algumas coisas boas:: doce::

que o pai que::... quer mais comer
sanduíche... Estes:: nossos filhos...
MAS ainda que nós (falemos), (não dá
também), eles não obedeCEM... Às
vezes vão lá falar para o cacique “podia

tem que nhande,
(você ir comprar)... eu quero comer disso...”
Ele não vai mesmo... tem[mos] que nós, nós

486

falarmos... É ASsim somente minha fala
também... Vocês vão falar:: somente isso:: (

karu va‟e rã...

)... eu não vou falar muito mesmo... [senão] eu
487

((palmas))
[falarei] até tarde...
((palmas))
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488

((50 segundos em que algumas pessoas

((50 segundos em que algumas pessoas

489

conversam em voz baixa))

conversam em voz baixa))

E1 (9a):

E1 (9a):

Tereo, epu‟ã tovaja...

Vá, levante-se cunhado...

E14:

E14:

Javypajuma...

Bom dia para todos...

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

493

Xee:: ndaikuaai jejy rekore ijayvu (rã)...

Eu:: eu não sei o que (vou) falar sobre palmito...

494

jajaya ju, terã pa anãi, terã:: pecorta ete

vamos voltar a cortar, ou não, ou:: vocês vão::

495

ta::? SÓ AJApyxaka uvixa kuéry re

impedir de uma vez? SÓ PREsto atenção nos

496

rive... que:: uvixa kuéry:: “pejaya

caciques... que:: os caciques:: “não cortem

497

eme...” rire n ndaavei avi ka‟aguyre

mais...” depois não fui nenhuma vez mais

498

n::... ama xera‟y kuéry re te ae ma,

499

(xee xera‟y kuéry reta avi)... ( ) uvixa

500

kuéry odeixa jajaya aguã:: rami...

490

491
492

também na mata nem::... ainda que eu olhe
para os meus filhos, (meus filhos são muitos
também)... ( ) de tal maneira que:: [se] os

501

ajaya‟i (jepi rã) amongue py::... ( )

502

ha‟eve

503

amboi, anãi rã, anãi... só po rami rive

504

(xeayvu)...

505

((palmas))

caciques deixarem nós cortarmos... sempre
irei cortar um pouquinho às vezes::... ( )

PA rei... omboi uka ju ma,

qualquer decisão será boa... [se] mandarem
tirar [palmito] novamente, eu tiro, se não
[mandarem], não [tiro]... só assim é (minha
fala)...
E15: ((não foi possível compreender))

((palmas))
E15: ((não foi possível compreender))
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E16:

E16:

506

Javypajuma, xeretarã kuéry...

Meus parentes, bom dia para todos...

507

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

508

A ma xee xeayvu ta (pete rupi) rive...

Agora eu fou falar somente (uma

509

porque anhete:: tra/ trabalho jajapo,

510

jajapo, ndajapoi:: ndajapoi, xee minhã,

511

ajapo nho/ ajapo rei:: opa mba‟e rei

não fazemos, como eu, eu faço nho/

512

ajapo... mas só que xee::( ) araa uka te

faço qualquer:: qualquer coisa eu faço...

513

amongue py, ogueraa (amongue py)

514

novendei ( )... Então, ha‟e nunga rupi::

515

(amongue py) aa avi ae ka‟aguyre...

516

ha‟e rami gua vy rãe py

517

(a‟u va‟e rã)... Só ha‟e va‟e rive‟i

518

xeayvu...

coisa)... porque é verdade:: tra/ trabalho
[se] fazemos, fazemos, não fazemos::

mas só que eu::( ) ainda que mande
levar, às vezes, levam (às vezes) e não
vendem

( )... Então, por isso:: (às

vezes) eu vou

ajou

porque

também na mata...

só

conseguiria

assim
[algo]

eu
(para

comer)... Só assim é a minha fala...
Alguém: Anhete...

519
520

Alguns: Ha‟evete ma...

521

((palmas))

Alguém: É verdade...
Alguns: Muito bem...
((palmas))

E17:
E17:
522

Javypajuma...

523

Todos: Javypajuma...

524

Xee ma:: ndarekoi uvixa kuéry contra

Bom dia para todos...
Todos: Bom dia...
Eu mesmo:: não tenho para falar contra os
525

xeayvu aguã... n ndarekoi:: ko:: pav
caciques... não tenho:: nada, é:: [todos sabem]

526

nhandekuai, xeretarã kuéry...

todos que estamos [aqui], meus parentes...
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527

contra xeayvu aguã, n ndarekoi n

528

mba‟eve... xevýpe::... ( ) pono:: paVE

529

jeJY jajaya (va‟ety ety), nhamboi va‟e

530

jejy:: jaya (va‟e ty) jajayaxe ( ) ramo ae

531

ma, n:: “tove reunião ojapo jejy re

para falar contra, não tenho nada... para mim::... ( )
para não::lxxv toDOS os grupos dos que cortamos
palmito, nós que tiramos palmito:: se o grupo dos
que queremos cortar ( ), ni:: “que façam reunião
sobre palmito para falarem...” Quando houve [a
reunião] com certeza eles [os caciques] queriam

532

ijayvu aguã...” O jave ma voi oipota

533

pee mba

pendeayvu karamboae...

é assim, então também ( ) então não pode vocês

534

“Então ha‟e rã, ha‟e py voi ( ) então

impedirem porque é assim nossos filhos são

535

não pode pecorta porque, ha‟e rã ore

muiTOS::...” deveríamos ter dito:: assim

536

ra‟y kuéry reTA::...” ja‟ea aguã:: rami

também... é por causa disso [porque não falamos]

537

ma voi rã gue raka‟e... ha‟e rami causa

que nossos caciques acharam ruim, (estão) irados::

538

rima nhande ruvixa ojou vai, (oiko)

não é que contra isso, não estão trabalhando

539

vai:: não é que contra isso, omba‟eapo

[contra isso] É verdade:: as crianças... vocês

540

vy

541

pereko‟i... opav‟i... ãh:: tuvixa kuéry

adultos é assim... alimento... nós [que] somos

542

ramo ha‟e rami... tembi‟u... jurua

todos adultos já:: estamos conseguindo superar

543

rembi‟u ve jepe jepe ma já:: nhande

mais as dificuldades [acostumar] com a comida

544

tuvixa pa jakuapy... a já ocomeça ju

do jurua... agora já as crianças começaram

545

ma kyrgue‟i ha‟e rami... Ha‟e rami gua

e

Anhete

ae::

[que] vocês todos, vocês tivessem falado... “Então

kyrgue‟i...

[que] têm... eles todinhos... ãh:: se [com] os

novamente da mesma maneira... Os que acham
isso mesmo, alguns é verdade também:: não vão

546

ojou va‟e ae ma amongue‟i anhente ae
querer [que] haja (impedimento) é:: [todos sabem]

547

ri:: ndoipotai (rã ojecorta) ko:: jejy jaya
do:: corte de palmito... Só por isso eu:: se:: for

548

gui::... Só ha‟e py xee:: xevýpe ramo::...
para mim...
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549

ha‟e:: nhanderuvixa kuéry, (he‟ia rami),

eles:: nossos caciques, (como se diz), teriam nos

550

nhanderexakuaa ( )... ha‟e rami nhande

dado atenção ( )... é assim [se] as coisas

551

ruvixa kuéry mba‟e já:: jajopy::... rire::

[conselhos] dos nossos caciques já:: tivéssemos

552

ha/ ha‟evete rã gue... Então o py:: (

aceitado::... depois:: ha/ teria sido melhor... Então

553

)... então:: ojaya ojapoxe::... te ae ma,

554

então:: ha/ ha‟e gui jajou ae gui, ojou

555

ha‟e py, ojayaxe vy,

556

jejy... ndoaxaxei ikaruai::... Xevýpe

557

ramo (tavy)... ( ) yma orekuai ague

tem isso:: ( )... então:: ainda que queiram:: fazer o
corte...lxxvi então:: ha/ então [se] encontramos, ele
encontrou [palmito] lá, se ele quiser cortar, ele

ojaya (pouco)

corta [um] (pouco) [de] palmito... não quer
passar necessidade::... Se for por mim (está

558

errado)...

rami (e) ... a ndakaruAI merami,

( ) nós (não) vivemos como

antigamente...

agora

não

passo

mais

559

xevýpe ramo... porque tembi‟u:: jurua

560

rupi:: cumanda ojy e (va‟e), arroz

561

vaikue ikue‟i::... omee já, xevýpe, já

arroz ruim ruinzinho::... eles dão já, em minha

562

tembi‟u ma merami... orevýpe ramo...

opinião, já é alimento assim...

563

Ha‟e rami e va‟e jepe jepe ( ), mba‟e

opinião...lxxvii Os que não estão superando as

564

anhete ae,

( )... tembi‟u ko:: ko:: ko

dificuldades ( ), coisa [que] é verdade mesmo, (

565

nhanereko rupi (gua e)... kyrgue ha‟e

)... alimento é:: é:: [todos sabem] que não é do

566

rami gua jepe py... começa voi o:: ha‟e

567

rami gua py ae py ojou vai pe/ pecorta

568

rã... ko:: jejy jaya... Xee ae va‟e py,

569

mas

n::

mava‟eve

contra

necessiDADE, em minha opinião... porque
alimento:: pelo:: jurua, feijão (que) não cozinha,

nosso costume...

em nossa

porque as crianças...

começaram cedo [a comer alimento jurua] o::
por isso mesmo que acham ruim pe/ [que] vocês
vão impedir... é:: [todos sabem] o corte de

(xee

palmito... Porque eu mesmo mas nada:: contra
570

ndayvui)... ndaxeayvui ete

( )... só
ninguém (eu não estou falando)... não estou

571

ae py só::...
falando mesmo ( )... só isso só::...
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572

pende pensa rã, pene akã re, uvixa

[para] vocês pensarem, [colocarem] em

573

kuéry:: ( )... E não pe/ pecomeça ae

suas cabeças, os caciques:: [também]

574

avi... ( )jejy jaya, nda‟evei... Ha‟eve pa

( )... E não pe/ vocês começaram

575

xevýpe... só ha‟e va‟e py xee xeayvu...

também... ( ) o corte de palmito, é

576

((palmas))

inadmissível [parar agora]... Para mim

E1 (10a):

tudo bem... só isso que eu vou falar...
((palmas))

577

Aexplica porã ve ju pendevýpe... É::

578

kova‟e ma:: é uma deciSÃO que nós

E1 (10a):

579

vamos tomar... É:: cada um de:: vocês

Vou novamente explicar bem para

580

que

QUErem

vocês... É:: esta:: é uma deciSÃO que

581

continuar:: ou vamos parar? dá a

nós vamos tomar... É:: cada um de::

582

posição certa pra:: aendukuaa aguã...

vocês

583

porque senão:: eu fico:: o:: do lado que::

continuar:: ou vamos parar? dá a

584

tá tomada:: é:: uma coisa certa, eu não

posição certa pra:: para eu saber...

585

posso:: decidir uma coisa que:: que

porque senão:: eu fico:: o:: do lado que::

586

fica:: meio:: é::

jajaya, ndajajayai...

tá tomada:: é:: uma coisa certa, eu não

587

ficar balançando... Tem que:: ficar no

posso:: decidir uma coisa que:: que

588

ponto certo...

fica:: meio:: é::

pendeayvu,

cês

que

falarem,

cês

QUErem

vamos cortar, não

vamos cortar... ficar balançando... Tem
que:: ficar no ponto certo...
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E5 (2a):

E5 (2a):

589

Porque cada um... pepu‟ã (pendeayvu)

Porque cada um... levantem-se (falem)

590

pe/ se liberar ramo, ha‟eve , se, se

pe/ se liberar, tudo bem, se, se não

591

liberar E1 (10a) : Então...

liberar,

592

E1 (10a): Então...lxxviii

e ramo ma, ha‟e rami avi... Peje,

593

oreuvixa kuéry ( ) rojapota...

594

liberar ou não, então tem que:: xee...

595

pendeayvu se QUER liberar ou não...

é a mesma coisa também... Digam, nós

se vai

os caciques ( ) queremos...

liberar ou não, então tem que:: eu...
vocês falem se QUER liberar ou não...

E1 (10a): Então ae ma...

596
597

E são duas:: palavras... ore roipota::

598

pelibeRA ou se não... pemboty ramo,

599

ha‟eve , é duas coisa:: orevýpe,

600

(xevýpe)

E1 (10a): Então mesmo...
E são duas:: palavras... nós queremos::
[que] vocês libeREM ou se não... se
vocês impedirem, tudo bem, é duas
coisa:: para nós, (para mim)

E18:
E18:
601

Pelibera ramo ma, xee ajaya...

602

((palmas))

603

Alguns: Ha‟evete...

se vai

Se vocês liberarem, eu corto...
((palmas))
Alguns: Muito bem...
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LADO B
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E19: ((não foi possível compreender))

E19: ((não foi possível compreender))

E20:

E20:

604

Javypajuma...

Bom dia para todos...

605

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

606

((Não foi possível compreender o início

((Não foi possível compreender o início

607

da fala, aproximadamente duzentos

da fala, aproximadamente duzentos

608

segundos.)) ko‟ ko‟ ndaai avi ra ma,

segundos.)) não vou [cortar] também

609

amongue‟i py, ajayaxe‟i (vy)... ajaya‟i::

todas

610

vy ri aipoa‟e... Ha‟e gui::... trabalho

(quando) quero cortar um pouquinho...

611

ha‟e rami gua ha‟e rami... xee ajapo...

eu corto um pouquinho:: por isso que

612

trabalho ri ae ajapo... amongue py xee

613

katuve ma nhan/ araa vy, navendei...

614

tem que arojevy pa ju... Amongue py

615

xera‟y kuéry reve aa tape py ( )

616

nnavendei trabalho:: ajaka‟i kuéry

as

manhãs,

poucas

vezes,

digo... Então::... trabalho e que tais é
assim... eu faço... eu faço sempre
trabalho... mas às vezes quanto mais eu
nhan/ quando eu levo, eu não vendo...
tem [tenho] que trazer tudo de volta...
Às vezes eu vou com meus filhos na

617

araa, ha‟e vy xera‟y kuéry ano ka‟aru
estrada ( ) não vendo nenhum trabalho::

618

peve:: navendei... e:: ha‟e gui ajevy rive

619

ju... Ha‟e rami rã mba‟exa

620

kuéry ikuai rã?... Kamby o‟uxe... açúcar

621

oata rã, nda‟evei... opa mba‟e... ha‟e gui

622

pet oata... kavõ oata... ha‟e rami ramo,

623

ha‟e rami gua xee apensa...

levo os cestinhos, e por isso fico [com] meus

xera‟y

filhos até:: a tarde, e não vendo... e:: então eu
simplesmente volto... E como é que meus filhos
vão viver?... Querem tomar leite... se faltar açúcar,
não dá... todas as coisas... então falta fumo... falta
sabão... se é assim, por isso que eu penso...
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624

Ha‟e gui, peixa anhete ae ( ) xeayvu avi,

Então, assim é verdade mesmo ( ) eu

625

porque:: já nda‟evei ae ma... anhete ae

falo também, porque:: já não é possível

626

ma, tembi‟u‟i ( )... (jurua kuéry

mesmo... é verdade mesmo que um

627

ogueru‟i,

pouquinho de alimento ( )... (os juruas

628

ogueru‟i ramo... ja‟u... Ha‟e ae ri te

trazem

629

ha‟e va‟e py minhã oata PA... ( )... oata

quando eles trazem um pouquinho... nós

630

pet... oata:: juky... oata açúcar... ha‟e

631

rami ramo nhande kuéry mba‟esa pa

632

(jajou rã)?... Tem que jajapo trabalho... (

633

) nhavende‟i vy jevy ave... nanhavendei

amongue

py)

tembi‟u

um

pouquinho

às

vezes)

comemos... Mas no que [trazem] falta TUDO...
( )... falta fumo... falta:: sal... falta açúcar... e se
[falta] nós, como (vamos conseguir)?...

634

Tem[mos] que fazer trabalho... ( ) Ainda se
vendermos também... se não vendermos, não

vy, ndajajoguai rã:: pav Ha‟e gui

vamos comprar::, todos [não vão comprar]
635

xee:: ha‟e rami ramo... (que) xee

636

mba‟emo ndarekovei vy joo rupi rive,

637

xera‟y kuéry amandouka aguã, nda‟evei

638

avi... “Tapeo ke pejerure‟i ha‟e py::

639

kavõ‟i tomee‟i, ha‟e kuéry (pe)... (ha‟e

640

ndexy‟y ápy ruxã‟i jepe rae)...” Ha‟e

641

aguã, nda‟evei... Tem que:: a/ ava nho

642

ma

a(va‟e

Então eu:: por isso... (que) quando eu não tenho
as coisas, simplesmente pela casa dos outros, para
eu mandar meus filhos, é inadmissível também...
“Vão vocês pedir lá:: (para) eles... darem um
pedacinho de sabão (lá na sua tia, ainda que seja
um pedacinho bem pequeno)...” Assim, é
inadmissível... Tem que:: a/ eu sou homem,

ri)

xera‟y

kuéry
(mas) para mandar meus filhos [pedirem], (é

643

amondouka aguã, (nda‟evei)... Ha‟e

644

rami ko pendekuai ha‟e vy e po rami

645

(xeayvu)... Alguém: Anhete gua...)

inadmissível)... Não é porque vocês estão [aqui
que] (minha fala) é assim...
verdade...
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Alguém: É

646

Ha‟e rami vy xe aipo, aipoa‟e:: jejy::

Por isso que eu digo assim, eu digo::

647

regua...

Ha‟eveve que amongue ma

sobre palmito::... Melhor que alguém

648

ijayvu ae ma... é:: opytu‟u ete aguã::

falou mesmo... é:: para:: parar de uma

649

nda‟evei (e‟i ae ma)... (xee avi ae

vez, não é possível (disseram)... (eu

650 xeayvu) ãh:: ojaya ae ramo... xee ajaya‟i

também falo) [a mesma coisa] ãh:: se

651 avi rãe ma aikovy vy, (aipoa‟e)... Ha‟e

cortarem mesmo... eu também vou

652 gui:: que pete py ma ajarure ma voi

continuar cortando um pouquinho, (eu

653 pendevýpe, porque::

trabalho rei ajapo

digo)... Então:: que eu vou pedir uma

654 vy rei ma, amongue py:: tem que ha‟e

coisa para vocês também, porque::

655 nunga re anho a... dois, três dias, ha‟e

quando eu faço muito trabalho, às

656 rami a... que kyrgue ikuai... ha‟e rami

vezes:: tem [tenho] que estar somente
[fazendo] isso... dois, três dias, é assim

657 gua rupi ama tem que a... Ha‟e rami,

[que] eu [tenho que] estar... que as
658 serviço‟i oramo:: (amongue py) xee aju

crianças que estão [em casa]... porque eu cuido

659 rã:: (pytyvõ rã)... va‟e ri ha‟e nunga te
660 peikuaa

avi

(oiny)...

py

É assim, se:: tem um servicinho, (às vezes) eu

661 trabalho‟i re nho, ãh:: (ko‟e) peje nho

poderia vir:: (ajudar)... mas isso vocês têm que

662 avi... ( ) mba‟e ko amongue py, que

estar sabendo também... às vezes há um [todos

663 ndarekoi açúcar, ndarekoi kavõ, ndarekoi

sabem] trabalhinho, ãh:: (pela manhã) digam

664 (juky)... ha‟e ramo tem que:: ajapo:: (ha‟e

efetivamente também... ( ) porque às vezes, que

665 ramo a minhã)... ha‟e gui xee anho‟i avi,

não tenho açúcar, não tenho sabão, não tenho

rã... xera‟yxy ma

(sal)... então tem [tenho] que:: fazer:: (como

666 tape py aa vy avende
667

amongue

[delas], tem[tenho] que estar [fazendo trabalho]...

agora)... e sou eu sozinho também, quando vou

amboaekuéry rami gua e,

na estrada vender... minha esposa não é como as
outras,
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668

HA‟E rive... trabalho ogueraa tape py,

ELA simplesmente... não é das que

669

ovende oiny oikuaa va‟e e (ha‟e rãe

sabem levar trabalho na estrada e ficar

670

ha‟e voi) ovendekuaa:: trabalho oiko::

vendendo, [se] ela também soubesse::

671

n::

672

vender...” ha‟e rã... ha‟eve avi... aa rã

ficar:: vendendo:: trabalho, eu não iria

aa e rã (avi) “tereo ke ndee

nenhuma vez:: (também) “vá você
vender...”

673

então... [seria] melhor

xee ae e... Ha‟e ramo ma xee po va‟e
também... eu mesmo não iria... Então

674

rive‟i, xeayvu...

675

((palmas))

676

Alguns: Valeu...

somente assim que é a minha fala...
((palmas))
Alguns: Valeu...

E21:

E21:

677

Javypajuma...

678

Todos: Javypajuma...

679

Xee voi... xee voi pe/ já:: xee voi ajavy

680

avi ae ma, domingo:: é... sexta ( )...

681

porque:: porque:: xee:: xee aPENSA vy

682

ndaai ae avi ka‟aguyre (va‟e kue)...

683

porque xee:: ( ) segunda:: ro/

684

romba‟eapoxe... tanque ojapo (aguã)...

685

(voi oiny) ajapo vy... que xero py are/ n

peixes]...lxxix porque eu (também estaria)

686

ndarekoi avi... AREKOA jepe arroz,

fazendo... que em minha casa are/ eu não tinha

687

cumanda, mas só que:: óleo:: açúcar::

nada também... ainda que EU TIVESSE arroz,

688

ha‟e rami gua, n:: ndarekoi,

feijão, mas só que:: óleo:: açúcar:: e que tais, não

Bom dia para todos...
Todos: Bom dia...
Eu certamente... eu certamente pe/ já:: eu
certamente estou errado também, domingo:: é...
sexta ( )... porque:: porque:: eu:: porque eu
PENSEI também em não ir mesmo para a mata...
porque eu:: ( ) segunda:: ro/ nos queríamos
trabalhar... (para) fazer o tanque [para criação de

tinha nenhuma:: [dessas coisas],
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689

eu acho... xemonda‟i tema rive...

eu acho... vou simplesmente continuar

690

que... sexta py aa... Só que:: a ma::

roubando um pouquinho [de palmito]...

691

amba‟eapoa rã aguã rei, óleo rei

que... [então] na sexta eu fui... Só que::

692

areko::... mas só que:: marã:: amboae

693

kuéry te ko:: enquanto romba‟eapo,

694

nhamba‟eapo ramo, amboae kue::

695

ikuai rive va‟e:: ikuai avi... Só ae va‟e

696

re rive, xee apensa pô:: porque:: eu

697

acho que:: ha‟e jejy olibera ETE ramo

698

ma, tem que:: segunda:: até sexta peve

agora:: eu poderia trabalhar, [porque] ao
menos óleo eu tenho::... mas só que:: como::
mas os outros é:: [todos sabem] enquanto
trabalhamos, quando trabalhamos, os outros::
os que:: ficam [lá] à toa, [mas] ficam [lá]
também... Só por isso mesmo, eu penso
pô:: porque:: eu acho que:: se eles liberarem
MESMO o palmito, tem[mos] que::

699

nhamba‟eapo, jajoajuda... A minhã pe
segunda:: até sexta vamos trabalhar, nos

700

py, oreromba‟eapo ja oaxa:: ha‟e rami

701

gua mi gua::... xevýpe ramo,

702

ndajouporãi... Tem que:: olibera ramo,

703

tem que nhamba‟epo pav... Porque xee

704

ae va‟e rive xee ajou vai, ha‟e gui::... ore

todos trabalharmos... Porque eu somente por

705

minhã... E2 kuéry (reve) oreromba‟epo

isso eu acho ruim, e::... como nós... (com) o

706

pe py rokuapya ja avi... te... xee ha‟e

grupo de E2, enquanto nós ficamos

707

rami gua, xee:: já xeayvu va/ xeayvuxe

trabalhando lá também... mas... disso eu, eu::

708

va‟e kue avi, xee amombe‟u... Mas só

já falei va/ eu queria falar antes também,[e

709

que:: xevýpe:: ha‟eve rei avi...

agora] eu contei... Mas só que:: para mim::

710

trabalho ajapokuaa, nguau avi ae...

qualquer coisa está bom também... trabalho

ajudar... Como agora lá, enquanto
trabalhávamos, eles passavam:: por isso que
assim::... na minha opinião, eu não acho
bom... Tem que:: se liberar, tem[mos] que

eu sei fazer, ao menos [alguns trabalhos]
também...
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711

só que kuri:: já E1 pe amombe‟u, que::

só que há pouco:: já contei para E1,

712

E5 pe amombe‟u... que:: pete:: xearyi

que:: contei para E5... que:: uma::

713

opyta... ha‟e gui xeguyrapa re

velhalxxx parou [o carro]... e perguntou

714

oporandu... Ha‟e ramo ma... “dez

715

real...” Ha‟e ramo ma... kunumigue rei

716

o, ha‟e xemoximba, oka‟u pa rei

717

cerveja reve... “ah:: pupu/ jejy rã gue

718

pevende‟i:: trabalho rive rojogua ma,

pelo meu arco... Então... “dez real...”
Então... os jovens [que estavam com
ela] saíram [do carro], eles me fizeram
passar muita vergonha, estavam todos
bêbados de cerveja... “ah:: pupu/ se
fosse palmito que vocês estivessem

719

pete gue ajogua va‟e kue, tá
vendendo:: nós compramos somente

720

esTRAGAda hoje na minha casa...” he‟i

721

ramo, “porque:: nda‟evei, tem que

722

ropytu‟u rãe ma, já:: to:: tocresce ju

723

ranh jejy...” Ha‟e rã, “jejy reru ramo

724

ma, eu pago:: pelo menos meia dúzia‟i

que cresça o palmito primeiro...” Então

725

jepe, eru revende aguã xevýpe...” he‟i

“se você trouxer palmito, eu pago:: pelo

726

ramo ma, já:: já xee mba‟esa pa xee::

menos meia duziazinha, traga para você

727

xeayvu ta? aru ta terã::? ndaikuavei...

vender para mim...” quando ele disse

728

((risos)) Ha‟e vy tu “xeguyRAPA dez

isso, já:: já eu o que eu:: vou falar? vou trazer

729

real...” Xearyi... xearyi vaimi

ou::? não sabia mais... ((risos)) Então [insisti]

730

ogueraaxe ae jepe... amboaekue ju

“meu ARCO dez real...” A velha... A velhinha,

731

ndogueraaxei rã, já:: tem que aupi rive

ainda que ela quisesse mesmo levar... os outros

732

ju... (já nda‟evei ae)... ((risos))

não quiseram, já:: tem[tive] que simplesmente

trabalho, uma vez eu comprei, tá
esTRAGAda hoje na minha casa...”
quando ele disse, “porque:: não dá,
tem[mos] que esperar mesmo, já:: to::

pendurarlxxxi novamente... (já não dava mais
mesmo)... ((risos))
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733

Ha‟e ma E1 pe amombe‟u, ndee vy

Isso mesmo que eu contei para E1, para

734

amombe‟u... (ha‟e gui eta va‟e kue::

você [E5] eu contei... (então havia::

735

mbegue‟i xee avende)... Já xevai rai

muito [trabalho], devagarinho eu

736

(javi katu)... “ERAA, eraa” e‟i ju ma, ( )

vendi)... Mas já quase fiquei nervoso...

737

aka‟u rai va‟e rire (ta‟vy anhembo‟e rai)

“LEVA, leva” falei novamente, ( ) se eu

738

ete rãgue... ((risos)) Xee::... já po rami

estivesse meio bêbado teria

739

rive xee xeayvu, mas só que a já::

(xingado)lxxxii mesmo... ((risos)) Eu::...

740

rojaya ae ma rokuapy já:: xee:: xee voi

741

ajavy pendevýpe... eu acho que:: ojaya

742

ya ae ma ikuai ramo:: eu acho que::

743

jalibera, mas só que:: koVA‟E...

744

koVA‟E diREto, kova‟e ano inteiro e,

745

só:: aipota até carnaval peve‟i... ( )

746

temporada rive‟i jaaproveita ha‟e gui

747

já::... japytu‟u ete aguã rive... Xee::

já só assim que eu falo, mas só que agora
já:: nós estamos cortando [palmito] mesmo já::
[por isso] eu:: eu certamente estou errado para
vocês... eu acho que:: se estão cortando [palmito]
mesmo:: eu acho que:: vamos liberar, mas só
que:: ISTO... ISTO diREto, não este ano inteiro,
só:: eu quero [que liberem] até o carnaval... ( )
somente vamos aproveitar a temporada e já::...
para [depois] pararmos de uma vez... Eu:: eu

748

xeporiaukueguigua rive ma, então::
simplesmente sou daqueles preguiçosos,lxxxiii

749

((risos)) mas só que:: associação pe::

750

amba‟e apo ta:: areceve ta avi nguau

751

ae jepe... va‟e ri nde vype já xeayvu (ae

752

ma karamboae)... Eu acho que::

753

jalibeRA ATÉ ano... ha‟e javi rete

então:: ((risos)) mas só que:: eu vou trabalhar::
para:: a associação [e] vou receber também, ainda
que seja só um pouquinho... mas para você já eu
falei mesmo... Eu acho que:: vamos libeRAR
ATÉ ano... se for o [ano] todo mesmo, eu não

754

ramo ma xee ndaproveitamo‟ãi, ha‟e py
vou aproveitar mesmo, então só:: agora [que]

755

só:: ay aiko rive, só:: carnaval:: rire

756

peve‟i avi, já xee amba‟eapo ma,

estou livre, só:: carnaval:: até depois também, já
eu vou estar trabalhando,
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757

xee::... então:: eu acho que xee po rami

eu::... então:: eu acho que eu só [falei]

758

rive, va‟e ri xee aipota só:: carnaval

assim, mas eu quero [que liberem] só::

759

peve‟i... pelo menos uma dúzia cada

até o carnaval... pelo menos uma dúzia

760

um::...

cada um::...

761

((palmas))

((palmas))

E22: ((não foi possível comprender))

E22: ((não foi possível comprender))

E23: ((Não foi possível comprender.))

E23: ((não foi possível comprender))

E5 (3a):

E5 (3a):

762

O que:: que pesenti pode pendeayvu...

O que:: que vocês sentirem pode[m]

763

pra isso (que é reunião)...

falar... pra isso (que é reunião)...

E24:

E24:

764

Javypajuma...

Bom dia para todos...

765

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

766

Xee... xeayvu aguã o avi... tá certo

Eu... há também o que eu falar... tá certo

767

que:: ndoipotaai ae ma jejy (gui::)

768

ocorta:: (amongue::) tá certo ha‟evea

[que] impeçam:: (alguns::) tá certo que

769

rupi ae amongue‟i mongue‟i ijayvu...

o que cada um falou foi com razão...

770

Mas só que ha‟e kuéry... ha‟e kuéry...

771

“Ah, xera‟y kuéry:: é:: não sei que::

772

xera‟y kuéry nda‟evei pa...” Ijapu... (

773

) ogasta ava kuéry... ijapu...

que:: não querem mesmo (do::) palmito

Mas só que eles... eles... “Ah, meus
filhos:: é:: não sei que:: meus filhos não
dá mais...” é mentira... ( ) os homens
gastam... É mentira...
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774

Ha‟e kuéry ndopensai...

775

kuNHÃ

sim...

fossem as muLHERES sim... “se for

776

“xememby‟i pe (rima), açúcar repy rã‟i

para meu filhinho, lxxxiv se for dinheiro

777

rima, ajaya‟i ta...” anhete, porque::

de açúcar, eu vou cortar um pouquinho

778

kunhã GUE... ogueraa jejy‟i, não fica

[de palmito]...” é verdade, porque:: as

779

LÁ enchendo a cara de pinga... o‟a py

mulheRES... levam palmitinho, não

780

onhemboarái guapixa kuéry, acho que

fica[m] LÁ enchendo a cara de pinga...

781

não... XEE jepe se eu quiser ajaya jejy,

caídas, ofendendo seus semelhantes, acho

782

eu vou lá vender um pouquinho, mas

que não... EU certamente se eu quiser cortar

783

não fico, kuri aju já::

aKA‟U

palmito, eu vou lá vender um pouquinho,

784

(aikovy)... opa dinheiro, amokanhy mba

mas não fico, daí a pouco eu volto já::

785

(rã e)... Xee aova rã mercado py,

estando BÊBADA... acabou o dinheiro, eu

786

aprecisa va‟e ajogua rã, aa rã xero py...

não perderia todo [o dinheiro]...

787

Eu não fico comprando um LItro, dois

788

(litro de pinga), eu não... Agora avakue

789

não... “ah que:: xera‟y kuéry:: poxa

790

vida... okaruxe, mba‟e nunga nunga

791

poreima ho‟uxe... é isso aquilo...” ih...

792

ijapu... Xee nacrediTAI ava kuéry não...

793

É muito:: é mentira ha‟e kuéry... “Ha‟e

794

rami gua, xee a ah:: jejy ocorta ma...

795

nda‟evei... opa... ha‟e gui é:: xera‟y

796

kuéry é:: omano... é não sei o quê... é

797

isso...”

GUE

va‟e

Ha‟e rã
rire

Eles não pensam [nos filhos]... Se

chegaria no

Eu

mercado, compraria o que

precisasse e voltaria para minha casa... Eu
não fico comprando um LItro, dois (litro de
pinga), eu não... Agora os homens não... “ah
que:: meus filhos:: poxa vida... querem
comer, parece que querem comer todas as
coisas... é isso aquilo...” ih... é mentira... Eu
não acrediTO nos homens não... É muito:: é
mentira deles... “Assim, eu agora que ah::
impediram [o corte de] palmito... não dá
mais... acabou... então é:: meus filhos é:: vão
morrer... é não sei o quê... é isso...”
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798

Ha‟e rã kuNHÃGUE sim, que têm

Se fossem as muLHERES sim, que têm

799

direito aipo‟i re... é:: é:: ijayvu aguã,

direito de dizer isso... é:: é:: para

800

por causa que kunhãgue têm direito de

falarem, por causa que as mulheres têm

801

ogueraa ramo, se vender não vai achar::

direito de levar [palmito], se vender não

802

ha‟e py ova pinga ojogua, dois, três

vai achar:: vão chegar lá e comprar

803

litro... acho que não... Pe xeke‟i...  va‟e

pinga, dois, três litro... acho que não...

804

kuéry ovendexe, têm direito... mas

805

avakue não... Xee ndaroviai... E tem

806

uma coisa ainda... amongue aipo e‟i

807

“olibera ATÉ carnaval...” Carnaval?

808

vai o/ é liberar já:: pro ano inteiro então

809

logo, kova‟e ramo ha‟eveve ju... ha‟e

Essas minhas cunhadas... [se] elas
quiserem vender, têm direito... mas os
homens não... Eu não acredito [nos
homens]... E tem uma coisa ainda...
alguns disseram assim “liberar ATÉ
carnaval...” Carnaval? vai o/ é liberar
já:: pro ano inteiro então logo, assim é

810

ramo ma ha‟eveve ju, pelo MEnos... não

811

fica dizendo ha‟e gui o/ carnaval rire

812

ova reunião pejapo ma... ha‟e gui rire

chegam depois do carnaval, vocês fazem

813

ma

liderança kuéry

reunião... então depois “ah, E1... as

814

ndoipotai... HA‟E KUÉRY ae ma

liderança[s] não querem... ELES mesmos,

815

nda‟evei ve...” e‟i ju rã... E gozado que

não é mais possível...” vão falar assim

816

avakue amongue... “xera‟y kuéry...”

novamente... E gozado que alguns

817

opensa merami... ijapu... E cadê que

homens... “meus filhos...” aparentemente

818

amongue ngua‟yxy kuéry oeja ngua‟y

pensam [nos filhos]... é mentira... E cadê

819

kuéry reve va‟e kue... opensa ngua‟y

que alguns que deixaram as esposas com

820

kuéry pe, omee aguã dinheiro ngua‟y

821

kuéry pe,

“ah, E1...

melhor... se for assim é melhor, pelo
MEnos... não fica dizendo então o/

seus filhos... pensam nos seus filhos, para
dar dinheiro para os filhos,

90

822

mba‟emo ojogua aguã? Acho que não...

para comprarem alguma coisa? Acho

823

Tem uma... tem muita ngua/ ngua‟y xy

que não... Tem uma... tem muita

824

kuéry oeja, que ndosustenTAI ngua/

[muitos homens] ngua/ que deixaram

825

jejy repy re, ngua‟y kuéry... Ha‟e ae rive

as mulheres, que não sustenTAM ngua/ os filhos

826

o/ o/ pinga re rive oka‟u... Ha‟e nunga

com dinheiro de palmito... Eles simplesmente o/ o/

827

jepe “xeRA‟Y KUÉry... é:: nda‟evei...”

só bebem pinga... Ainda que [digam] assim “meus

828 omboaxypa‟i... agora que chegou a vez

FILHOS... é:: não dá mais...” ficam todos com dó

829 de ngua‟y kuéry (re) imaendua aguã...

[dos filhos]...

830 mas ANtes ndoPENSAI não... (Porque

lembrarem (dos) seus filhos... mas ANtes não

831 se) vender, pinga ojogua... kii katy, ho‟a

PENSAVAM não... (Porque se) vender, compram

832 taPE rupi... Agora kunhãgue, romboi

pinga... para lá, ficam caídos pela esTRADA...

833 rogueraa va‟e rire, acho que rovende porã

Agora as mulheres, se tirarmos [palmito] e

834 ve (rã gue)... Aí pelo menos rogueru

levarmos, acho que venderíamos melhor... Aí pelo

835 algum mba‟emo orero (py)... Acho que...

menos traríamos algum[a] coisa (para) casa... Acho

836 ore kunhãgue jejy roo va‟e rire, ha‟eveve

que... nós as mulheres se formos [tirar] palmito,

837 gui penDE avaKUE, ha‟e javi gui... Eu

seremos melhores do que todos voCÊS hoMENS...

838 acho... porque... kunhãgue não é igual... tá

Eu acho... porque... as mulheres não é[são]

839 certo (omboi)... ovende jeupe, mas:: não é

igual[is]... tá certo (tiram) [palmito]... e vendem para

840 igual

avakue não... “Xememby‟i rã

elas mesmas, mas:: não é igual aos homens não...

841 apensa vy rima, ajaya‟i jejy‟i...” he‟i

“Porque eu penso no meu filhinho, eu corto uns

842 ramo anhete rã... KUNHÃGUE ta vy...

palmitinhos...” se dissessem isso seria verdade...

843 Mas acho que avakue ndopensai, ijapu

AS MULHERES... Mas acho que os homens não

844 que kunu/ “ah, xera‟y kuéry...” É muito

pensam, é mentira que kunu/ “ah, meus filhos...” É

845 difícil...

muito difícil...
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agora que chegou a vez de

846

é muito difícil que SÓ... omboaxy ma

é muito difícil que SÓ... estão com dó

847

rami rive por causa que onhemondy‟i

[dos filhos] simplesmente por causa que

848

rupi rive ocorTA vy rive ae... po rami

estão assustados porque vão impedir

849

ijayvu a ma... imaendua ramo ngua‟y

mesmo [o corte de palmito]... [por isso]

850

kuéry re ro/ ngua‟y kuéry:: kunumingue

que falam assim agora... se for porque

851

mingue

852

(xetuja‟i)... ngua‟y kuéry re ae ma

dos filhos:: [até] os que são mais jovens

853

imaendua ramo rã, a e cadê que antes

lembraram... É mentira, até (meu velhinho)... vai

854

opensa ngua‟y kuéry?... Ndopensai

855

não... Então acho que:: xevýpe ramo

856

ma... xee:: xee ndaipotai... s/ SÓ se

857

ope::/ xendaroviai porque:: ngua‟y

opinião... eu:: eu não quero... s/ SÓ se ope::/ eu

858

kuéry nomongarui‟i rãe ma... então:: ( )

não acredito porque:: [os homens] não vão

859

nada feito que:: olibera merami... Tá

860

certo,

861

ojerure... Ha‟e gui ve ju... reunião o ju

imaendua...

carnaval

Ijapu,

peve‟i

estão lembrando dos seus filhos

até

ro/

lembrar mesmo dos seus filhos, agora e cadê
que antes pensavam nos seus filhos?... Não
pensavam não... Então acho que:: na minha

alimentar seus filhos mesmo... então:: ( ) nada
feito que:: liberem assim... Tá certo, parece que

merami

pediram [para liberar] até carnaval... Aí depois...
quando:: houver novamente reunião, agora

862

ma ramo:: a ma je (omboty ete ta ma
(quando for para impedir de uma vez), eles vão

863

ramo), ha‟e kuéry ijayvu ju

864

kuéry

865

ndoiPOTAVEI...

866

rire, se liberar só se for o ano inteiro

867

então:: dois três anos peve... só que

868

(ha‟e toeme ta‟vy kii katy)... kii katy::

869

E34 ápy, imonda okuapy...

re...

ha‟e

ramo

uvixa

falar novamente dos caciques... [que] eles [os

ma

caciques] não QUEREM MAIS [que corte]...

então, ha‟e ramo

então, para ser assim, se liberar só se for o ano
inteiro então:: até dois três anos... só que (não
podem deixar também para lá)... para lá:: da casa
de E34 ficarem roubando...
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870

até jejy re imonda okuapy... (Ha‟e rami

até palmito ficam roubando... (É assim

871

gua ikuai)... então é isso que jurua kuéry

que eles estão)... então é isso que os

872

ae::

jejyja ae imondyi ma, ha‟eveve

juruas mesmo:: [se] o [jurua] dono do

873

ju... pra eles:: pra eles aprender

palmito os espantar, é melhor... pra

874

mesmo...

ma::

eles:: pra eles aprender mesmo... É

875

(oipota)... Ijapu que avakue é:: ngua‟y

assim que:: (eles querem)... É mentira

876

kuéry merami opensa... ( ) omongaru‟i

que os homens é:: aparentemente

877

va‟e eae...Agora kunhãgue va‟e rire

pensam em seus filhos... ( ) não vão

878

sim... até xee ae ju jyje araa va‟e rire

tratar mesmo [dos filhos]...Agora se

879

avende, mas não fico lá:: ha‟e kuérya

fossem as mulheres sim... até eu mesmo

880

rami e... kurive‟i já anhemboarái::

se eu levar palmito e vender, mas não fico

881

(amboae

kuéry

re)...

882

aprecisa,

não::

avakue

Ha‟e

rami

gua

xee

lá:: como eles não... daqui a pouquinho já

ajogua

estou ofendendo::

rami

(os outros)... eu

e...
compro o que preciso, não:: como os

883

snooker:: é:: mba‟e nunga

nunga

884

poreima auga... kunhãgue HA‟E RAMI,

885

opensa porã veju que avakue...

886

homens não... [não] jogo snooker:: é::
essas coisas todas... as mulheres É
ASSIM, pensam melhor que

Alguém: Anhete::... o cara vai lá:: é

Alguém: É verdade::... o cara vai lá:: é

887

ficha direto...

ficha direto...

888

mas avakue não... fica lá:: mercado py...

os homens... mas os homens não... fica

889

mba‟e nunga nunga re poreima...

lá:: no mercado... gastando com todas

890

ojegasta, até kyrgue‟i...

essas coisas...

891

kuéry ma... tá certo... é:: jejy omboi‟i,

E10, eles...

892

ovende‟i...

pouquinho de palmito,

E10,

ha‟e

pouquinho...

93

até os mais jovens...
tá certo... é:: tira um
vende um

893

 va‟e kuéry kyr vy rive ma::
okuapy...

comprando alguma coisinha... para sua

894

mba‟emo‟i

895

kuéry pe... E tuja kue?... opensa ha‟e

896

nunga?... Ndopensai não... Pensa LÁ

897

SÓ:: li::tro que ogueru... oka‟u ma

898

ramo... onhemboaRÁI... “Eh cacique

899

ha‟e nunGA... é:: liderança kuéry é::

900

ha‟e

901

novendeuKAI...” Ha‟e rami... ( ) ha‟e

902

kuéry jejy ojayaxe okuapy... Então ele::

903

liberaREM vy, não sei:: liberar para o

904

ano inteiro... Deixa tovende, e:: nga/

905

yvyja re ae tomondyi...

906

ha‟eveve ju... E34a katy imonda PA

roubarem TUDO para lá da casa de

907

ju ma... Agora kunhãgue imonda (va‟e

E34... Agora (se) fossem as mulheres

908

rire), ha‟eveve (rã gue)... porque aí...

que roubassem, seria melhor... porque

909

pelo menos kuNHÃ que (oprecisa vy

910

rãe ma)... ha‟e rami jejy‟i...

911

avakue, não... Ijapu que só:: oka‟uxe gui

912

rive... onhemondyi okuapy vy rive

913

(ngua‟y re imaendua)... Só ha‟e va‟e

beber... somente porque os estão

914

peve‟i xee xeayvu...

tocando [das fazendas] (que lembram

915

((palmas))

rami

ojogua‟i

mesmo sendo somente um jovem:: está

gua

ikuai...

oxy

mãe...

E os mais velhos?... pensam

nisso?... Não pensam não... Pensa LÁ
SÓ:: li::tro que trouxe... quando fica
bêbado... oFENDE... “Eh cacique é
isSO... é:: as lideranças é:: são assim...
é:: não queREM que venda...” É assim...

é::

( ) eles querem ficar cortando palmito...
Então ele:: se liberaREM, não sei::
liberar para o ano inteiro... Deixa que
vendam, e:: nga/ e deixe que o dono da
terra os

Ha‟e ramo

assuste... Então é melhor...

aí... pelo menos a muLHER que (vai
precisar)...

Agora

é

assim

[corta]

um

palmitinho... Agora os homens não...
É mentira que só:: porque só querem

dos filhos)... Só até aqui que eu vou
falar...
((palmas))
94

E1 (11a):

E1 (11a):

916

Ndeayvu... Ndeayvu pete rupi... Jejy pa

Fale você...lxxxv Fale a favor de uma

917

reipota ju jaya terã anyvei?...

918

Emombe‟u apy pav roendu aguã... ((10

919

segundos de silêncio)) Epu‟ã, tereo, nde

opção... Você quer que corte palmito ou
não?... Conte aqui para todos nós
ouvirmos... ((10 segundos de silêncio))
Levante-se, vá, fale... Vá, você não quer

920

ayvu... Tereo, nandeayvui reguai? E25

921

?...

falar mesmo? E25?...
E25:
E25:
Bom dia para todos...
922

Javypajuma...

923

Todos: Javypajuma...

924

Xee katuve rei ma xeayvu aguã

925

ndaikuaai, xeayvu retai aryryi pa ju

926

ma... ((risos)) E jejy regua re ijayvu

927

ramo ma:: xee ndaikuaai avi xeayvu

928

aguã...

Todos: Bom dia...
Eu nunca sei o que é para falar [na
reunião], eu falo muito e tremo todo...
((risos)) E

quando falaram sobre o

palmito:: eu também não sei o que é
para eu falar... Eu simplesmente presto
Uvixa

kuéry

re

rive

ae

929

ajapyxaka... Jajaya tema... nda‟ekuaai

930

avi... jajaya eme, nda‟ekuaai... Xee

931

katuve ma aiko rive‟i avi... Só po rami

932

rive‟i (xeayvu)...

933

((palmas))

atenção nos caciques mesmo... Vamos
continuar cortando... eu não sei dizer
também... não vamos cortar, eu não sei
dizer... Eu simplesmente vivo [aqui]
também... Só assim é (minha fala)...
((palmas))
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E26:

E26:

934

Javypajuma, xeretarã kuéry...

Meus parentes, bom dia para todos...

935

Todos: Javypajuma...

Todos: Bom dia...

936

E21 ijayvua rami, xeayvu...

A minha fala é igual a de E21...

937

Alguém: Carnaval peve‟i... ((risos))

Alguém: Até o carnaval... ((risos))

938

Carnaval peve‟i aipota avi, ha‟e te...

Eu também quero [que liberem o palmito] até o

939

xee apy aju:: apy:: apy amora aguã ju

940

ma aju... e:: xera‟yxy ndovy‟ai ramo ae

941

ma, aru ju ( )... ( ) avaxi (anhot)...

942

ajapoxe xerorã avi rive ta vy...

943

Alguém: Xero pa jave...

944

Xero pa jave aipota, marã:: já pejoko

945

ete...

946

((risos))((palmas))

carnaval, mas... eu vim:: aqui, aqui:: eu vim para
morar novamente aqui... e:: porque minha esposa
não acostumou mesmo [onde estávamos], eu a
trouxe novamente ( )... ( ) (eu [vou] plantar)
milho... eu quero fazer minha casa também...
Alguém: Enquanto termina minha casa...
Eu quero [que liberem], enquanto termina
minha casa, como:: já [depois] vocês impedem [o
corte] de uma vez...

E27: ((não foi possível compreender))

((risos))((palmas))

E28: ((não foi possível compreender))

E27: ((não foi possível compreender))
E28: ((não foi possível compreender))

E29:
947

((não foi possível compreender o início

948

da

949

segundos)) Xeretarã kuéry ikuai:: ko

950

xememby kyr kue::ry ikuai‟i:: ( )

fala;

aproximadamente

E29:
((não foi possível compreender o início da

100

fala; aproximadamente 100 segundos))
Meus parentes [aqui]estão:: estes meus
netos mais novos::lxxxvi [aqui] estão:: ( )

96

951

ajou porã ta (vy) guirami gua... ajou

(porque) eu acho que está bem assim... eu acho que

952

porã mba‟i... ko ikuai ha‟e javi...

tudo está bem... todos estes que estão [aqui]... não

953

ndaxeayvumboaei‟i rã xee:: va‟e ma

vou falar nem um pouquinho dos outros eu:: então

954

anhete xendarekoreTAI xepi‟a kuéry::

é verdade que eu não tenho muiTOS filhos meus::

955

ha‟e gui jejy ko:: Ava:: ko:: E3 ma

então palmito o:: [todos conhecem] Ava::lxxxvii o::

956

oiko... ore ápy, TEI MA ndojayavei avi

[todos conhecem] E3 vive... em nossa casa, MAS

957

ae ma... YMA MA ndojayavei... jejy re

958

nomba‟epovei

MA...

TEMPO ele não corta mais [palmito]... não está mais

959

okuapy‟i ramo, xee::... mba‟emo rupi

trabalhando mais MESMO com palmito,

960

rive‟i, aiko xee xero rupi amba‟eAPO‟I,

coitado...lxxxviii eu::... somente por [essas] coisas, eu

961

ACAPI... ha‟e va‟e tema amomBEU‟I

vivo pela minha casa trabaLHANDO

962

avi rã ta vy xee... Xero py:: ikuai

963

xeserviço‟i a voi acarpi va‟e rã itui

964

avi... mandioty‟i anhot va‟eKUE‟I::...

nhemo‟ã

AE

não corta mais [palmito] mesmo... HÁ MUITO

um

pouquinho, CAPINANDO... dessas coisas eu vou
estar conTANDO um pouquinho também... Em
minha casa:: há meu servicinho, agora também há
[um pedaço] que eu vou capinar também... um

965

ha‟e rami rima ha‟e py xee:: xero py...

966

Ha‟e va‟e rive‟i avi xeretarã kuéry

967

amombe‟u‟i...

968

mandiocalzinho que eu plantei há algum
temPINHO::... é assim que se passa lá em minha
casa... Simplesmente disso também, meus parentes,

Todos: Ha‟evete... ((palmas))

969

( ) pendu aguã rupi... pee xero rupi

970

anhete

971

mandioty‟i... anhot‟i avi ae ma...

acapi‟i

aguã,

que eu [queria] contar um pouquinho...
Todos: Muito bem... ((palmas))

ikuai‟i

( ) para vocês ouvirem... lá pela minha casa é verdade
que eu capino um pouquinho, [então] há um
mandiocalzinho... [porque] eu plantei um pouquinho
também...

97

E30: ((não foi possível compreender))

E30: ((não foi possível compreender))

E31:

E31:

972

Nhande ka‟arupajuma...

Boa tarde para todos...

973

Todos: Nhande ka‟arupajuma...

Todos: Boa tarde...

974

( ) xee ma:: aceita avi ae ndajaa/

( ) eu mesmo:: eu aceito também ndajaa/ que não

975

nda‟eveivei ma ojaya aguã, kyrgue pe

é mais possível cortar [palmito], falei também para

976

xeayvu avi... “Pejaya veme ma...”

as crianças... “Vocês não cortem...” Mas (eles)

977

(Ha‟e) te tu já:: amboe kuéry kii rupi

já:: [sabem que] os outros cortam [palmito] para

978

ojaya oka‟uxe kii rupi... ogasta pa rive

lá [vão] querer beber para lá... somente ficam

979

okuapya re, oma avi, ha‟e kuéry aipo

980

gastando todo [o dinheiro], [porque] eles [os
meninos] viram também, eles disseram... “Já falta

e‟i... “Já açúcar oata ma... trabalho

açúcar... quando vendemos trabalho, vamos quase
981

rovende vy, roo ra‟aga ri ae, n

982

norovendei... ” Mbovy kue‟i ikaruai ( )?

983

Pete gue‟i avende‟i dez, dez ajou:: n

984

ndaxepoAKAI, açúcar ajogua pete

[reais] não tive poder para [comprar] nada,

985

kilo‟i, mboapy já:: ha‟e ko opa ma...

comprei um quilinho de açúcar, [se comprasse]

986

Xee anho‟i avi trabalho ajapokuaa...

três já:: acabava todo [o dinheiro]... Eu sozinha

987

Xekyrgue ma onhopi ae jepe

988

nomboparai... Ha‟e rami gua rupi xee

989

aikoaxy (re)... Ha‟e gui:: “pejaya

990

eme...” ha‟e rire te já nda‟evevei ma,

sempre e não vendemos...” Quantas vezes eles
passaram fome ( )? Uma vez eu vendi um
poquinho [de artesanato] e consegui:: dez, dez

também sei fazer trabalho... Minha crianças
ainda que raspem [a taquara] não trançam...lxxxix
Por isso eu estou sofrendo... Então:: “vocês não
cortem [palmito]...” mas depois já não houve
como,

98

991

E11 oo oexa va‟e (rupi ju) oo pete,

992

tape py aiko jave... Aju vy aikuaapota

993

ramo, mamãe “oo rako jejy‟i re...”

994

Xevai ju ranh aikovy, ha‟e py...

995

“Mava‟e rã pemondouka?... Reikuaa ma

996

nda‟evei... Cacique ijayvu ombopyta

997

ma:: já:: uvixa kuéry:: tetã re gua voi

998

ndoipotavei... mava‟e ri Ava‟i oo

999

(rae)?...” Xeivai aikovy ha‟e rupi;

(porque) viram E11 indo, um foi
[junto], enquanto eu estava na
estrada... Quando voltei eu quis saber,
mamãe [disse] “acho que foram [cortar]
palmito...” Lá, eu fui ficando irada
novamente... “Quem mandou vocês
[irem]?... Você sabe que não pode mais...
Cacique falou para parar:: já:: os
caciques:: da cidade [juruas]xc também
não querem mais... Por que Ava‟i foi?...” Eu

1000

mba‟e ajapo ta?... Ha‟e rã ova ápy, xee

1001

ayvu ju E10 pe “mba‟e re tu re oo

fazer?... Depois que ele chegou, eu falei

1002

rae?...” “Mamãe:: mba‟emo oata ma,

novamente para E10 “por que é que você

1003

mba‟e xa tu avy?... Ndee anho‟i ri ae

foi?...” “Mamãe:: as coisas estão faltando,

1004

tape py:: n nda‟evei avi ae ma... xeryvy

como é que vai ficar?... Você sozinha

1005

kuéry ko‟ oma vy, ojae‟o rive ma,

fui ficando irada com isso; [mas] o que eu vou

[vendendo] na estrada:: não é suficiente
mesmo... meus irmãos mais novos, quando

1006

açúcar:: e, nda‟evei... tuu e ( )

1007

nda‟evei... Ore rãe ma... ro‟a vai, ri te

dá... sem o pai ( ) não é possível... Nós

1008

tem que ropu‟Ã MA... jejy re ojaya‟i

mesmos... vamos nos dar mal... mas tem[mos]

1009

aguã... Cacique ayvu roity rei vy e

acordam, somente choram, sem açúcar:: não

que levanTAR... para cortar palmito... Nós
não estamos desrespeitando o que o cacique

1010

rima, mamãe... peixa roiko... ropaga‟i::

1011

ropaga rãe ma...

falou, mamãe... assim nós vivemos... nós
pagamos:: somente nós que vamos pagar...xci

99

1012

Mba‟e rojapota a?... Já orefavor reo

1013

aguã e avi ae ma... ha‟e gui ore py

1014

ndoroKA‟UI... Ore ma dinheiro‟i

1015

rojopy pinga re:: ndorojoGUAI...

1016

açúcar‟i, mba‟emo‟i, uru, ha‟e rami

O que nós vamos fazer agora?... Já não é
para você ir a nosso favor também... e
nós mesmos nós não BEBEMOS... Nós
mesmos com dinheirinho que
conseguimos nós não comPRAMOS
pinga::... um pouquinho de açúcar,

1017

gua... caFÉ, querosene, saBÃO oreao

1018

rejoi aguã, rima rojaya...” Ha‟e rami,

alguma coisinha, frango, essas coisas...
caFÉ, querosene, saBÃO para você

1019

xeayvu PA te noendui ae ma... moko
lavar nossas roupas, para isso nós

1020

gue py oo (karamboae)... Ha‟e rire ma

1021

ou ju ma ápy xeayvu ju... ha‟e jave ma,

1022

tyke‟y poreima, E2 oexa rae tape py

1023

(omboaviJU okuapy)... Ha‟e ramo ma,

1024

xee aipoa‟e... “ha‟e vy ndee

1025

nandeayvuvyi?” “A::nãi...”

1026

“Ha‟evea rami ma, pende ae ma

1027

nopendui, peoo rire ijayvu te aguã ae

Então eu disse... “por causa disso você não

1028

ma, (pe tyke‟y) pembovái merami

respondeu?” “Nã::o...” “É melhor assim, vocês

1029

(ae)...” Ha‟e rire a omo ju ma pejaya

mesmos que não obedeceram, vocês foram,

1030

aguã... xeayvu ju ixupe kuéry, a oo py

depois ainda que ele fale, para (o irmão mais

1031

ova(xeayvu ju)...

cortamos...” É assim, eu falo TUDO,
mas eles não obedecem mesmo...
foram duas vezes... Depois que eles
vêm para casa eu falo novamente...
enquanto isso [eles foram], o irmão
mais velho parece, E2 os viu no
caminho (esteve briGANDO)xcii [com eles]...

velho) vocês não podem retrucar...” Então
agora [se] resolverem, para novamente vocês
cortarem...xciii eu falo novamente para eles, agora
[quando] eles chegarem em casa (eu falo
novamente)...
100

FITA 3
LADO A
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E31: ((continuação))

E31: ((continuação))

1

mba‟emo:: pejogua... nda‟ei peoo bar

vocês compram alguma coisa::... Não dá [para]

2

rupi rive:: cerveja:: mba‟e nunga oo

vocês somente:: irem ao bar [beber] cerveja:: irem

3

pe‟u, penhembo‟e eme:: pe‟u ma rami

beber essas coisas, não aprendam:: a beber assim...

4

aguã... têm que pema pende ( ) oka

vocês têm que olhar, vocês ( ) vocês cuidem para

5

oka irupi o mba‟emo‟i penhot aguã

6

rupi

pema

estar plantando alguma coisinha no terreiro em volta
da casa... (isso tudo) [eu falo]... o irmão mais velho

(ha‟e

pa)...

tyke‟y
ouve um pouquinho mais meus conselhos... é::

7

oenduve‟i ju xeayvu... é:: onhot

8

nguau... avaxi ituty reve... oka‟uxe

[planta] milho com o tio... com [o tio] (que) bebe...

9

(va‟e)

muda que (Ava‟e)xcv leva, ele planta, mas  ele não

reve...

muda

que

planta, ainda que seja alguma coisinha... xciv

(Ava‟e)

10

ogueraa, onhot va‟e ri ae ma

sabe bem como tratar dessas coisas... ainda que seja

11

ndoikuaaporãi mba‟esa pa ha‟e rami

às vezes, ele vai roçandoxcvi sob o sol quente... (fica,

12

gua re jatrata... te amongue py oo

ainda que seja um pouquinho)... o irmão mais novo

13

omoatyrõ nguau oikovy kuaray haku

às vezes VAI:: também assim... Tuka VAI:: também

14

rupi... (oiko nguau)... tyvy amongue py

às vezes roçar... ele fica plantandoxcvii as mudas de

15

OO:: avi merami...

Tuka OO:: avi

banana, eu planto também... (talvez) se liberarem [o

16

amongue py omoatyrõ... pakova muda

corte de palmito]... os jovens vão cortar... [mas] os

17

omove‟iavi oikovy, xee amoavi...

jovens [devem ajudar] (para

18

(xapyarei) olibera rã... kyrgue rãe ma

não)

ficarem

simplesmente gastando [o dinheiro]... de tal maneira
que não sejam somente iguais aos outros... somente
19

ojaya... kyrgue ae ta (pono) gasta rive...

20

amboae kuérya rami rive e aguã rami...po

21

va‟e rive‟i ma (xeayvu)...

22

assim que é (minha fala)...
((palmas))

((palmas))
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E1 (12a):

E1 (12a):

23

( )... apy reunião py ma jaju... oka py

( )... aqui na reunião nós viemos... [mas]

24

nhandekuai aguã e eguapy

não foi para ficarmos no terreiro,

25

ma:: ko nhandeayvu porã (py ma)...

26

peixa vy ae ma organização nhande

27

ndajarekoi

28

ranh mesmo que napendeayvumo‟ãi

29

te ae ma... ijayvua rã pendu ranh...

ranh

sentem-se

por

enquanto::

nesta

[reunião] é [para] falarmos bem... por
isso nós não temos organização ( )

( ) chega... jajapyxaka

chega...

vamos

prestar

atenção

primeiro, mesmo que vocês não falem
nada... pelo menos ouçam o que vão
E32: ((não foi possível compreender))

falar...

E1 (13a):

E32: ((não foi possível compreender))

30

É:: Acho que:: comunidade kuéry

E1 (13a):

31

ijayvu ma, nhaendu ma... pende kuéry...

32

liderança kuéry... é:: agora é chegado::

33

ponto... que:: é chegado um acordo

34

nhande kuéry pe... É:: já deu tempo de

35

penSAR... então... é:: cada, cada um::

36

colocar

37

disso não:: é:: xeayvu ju ta ranh é

então, antes disso não:: é:: eu vou falar

38

importante que a gente toma uma

primeiro, é importante que a gente toma

39

solução...

uma solução...

posição...

É:: Acho que:: as comunidades falaram,
nós ouvimos... vocês... as lideranças...
é:: agora é chegado:: ponto... que:: é
chegado um acordo para nós... É:: já deu
tempo de penSAR... então... é:: cada,

é:: então, antes

cada um:: colocar

103

posição...

é::

40

((36 segundos falando baixíssimo,

41

provavelmente

com

alguém

em

42

particular)) a ma:: ta xeayvu ju ranh::

43

liderança kuéry ijayvu e/ e... apy ma

44

xee:: xee anho‟i e amanda... É::

((36 segundos

falando baixíssimo,

provavelmente

com

particular))

agora::

alguém
eu

vou

em
falar

primeiro:: as lideranças não e/ falaram...
aqui eu:: não sou eu que mando
sozinho... É:: não são as lideranças que

45

liderança kuéry anho‟i e omanda...

46

NHANDE KUÉRY ha‟e javi nhamanda

mandamos aqui... Como há pouco assim

47

apy... Como aje‟i xee ayvua rami...

eu

48

kunhãgue ha‟e javi... omanda... avakue

mandam... os homens mandam... nós

49

omanda... ore romanda... junto... Mas::

mandamos... junto... Mas:: eu senti

50

xee asenti algum ponto... é:: ndarekoi

algum ponto...

51

teri

posição certa para decidir...

52

ajapyxaka ju ta ranhva‟e ri asenti

enquanto

53

avi algum ponto e outro lado também

atenção mas eu senti também algum

54

asenti avi... Como::... heta... kyrgue

ponto e outro lado também eu senti...

55

ikuai... okaruxe vy... todos:: joa rami

Como::...

56

jakaruxe... então todos fi/ é:: jareclama

[aqui]... elas têm fome... todos:: juntos

57

que:: ofalta... Então... mas... eu vou

também vamos ter fome... então todos

58

colocar uma coisa só pende vype, pra

fi/ é:: vamos reclamar que:: falta algo...

59

vocês penSAR... pende kuéry pepensa

Então... mas... eu vou colocar uma coisa

60

aguã... interesse de jejy pejaya pereko

só para vocês, pra vocês penSAR... para

61

ramo...

vocês pensarem... vocês que têm

posição

certa

adecidi

mandam

aguã...

sozinhas...

falei...

todas

eu

NÓS

as

mulheres...

é:: ainda não tenho

ainda

vou

muitas... crianças

interesse de cortar palmito...

104

todos

por
prestar

vivem

62

Por um acaso, jejy pejaya ju ramo...

Por um acaso, se vocês cortarem

63

vocês tem que... fazer uma promessa...

palmito novamente... vocês têm que...

64

vocês tem que é:: fa/ é colocar um:: é

fazer uma promessa... vocês têm que é::

65

uma posição:: é:: pendeaYVU... e:: em

fa/ é colocar um:: é uma posição:: é::

66

cima disso... em cima disso... aexa rã,

faLEM... e:: em cima disso... em cima

67

ore liderança kuéry roexa... se tá indo

disso... eu vou ver, nós as lideranças

68

bem... ou tá piorando... Se no caso

vamos ver... se tá indo bem... ou tá

69

regulamento

o

piorando... Se no caso tiver um

70

pearrespeita

rã

71

ndapearespeitai rã?... Se no caso:: se::

72

ajapo um regulamento... uma dúzia por

73

semana... ou meia dúzia por semana...

74

cada palmiteiro... ojaya aguã ramo pa::

75

pearrespeita rã pa reg/ regulamento?...

76

Se no caso... uma dúzia ramo... uma

77

dúzia por semana ramo pa pearrespeita

78

rã pa ãh:: regulamento?... E se no caso

79

uma dúzia e meia por:: pessoa ramo,

80

pearrespeita rã

81

outro lado também eu queria dizer...

82

tem muitas pessoas que ijayvu contra...

83

E7 ijayvua rami... ha‟e gui E21... ha‟e

84

gui amongue kunumingue ijayvu bem

85

claro...

ramo
pa?...

pa?...

regulamento?... vocês vão respeitar?...

pee

[ou] vocês não vão respeitar?... Se no
caso:: se:: eu fizer um regulamento...
uma dúzia por semana... ou meia dúzia
por semana... cada palmiteiro... se [for]
para cortar [essa quantidade] vocês vão
respeitar reg/ regulamento?... Se no
caso... se uma dúzia... se uma dúzia por
semana

vocês

vão

respeitar

ãh::

regulamento?... E se no caso uma dúzia
e meia por:: pessoa, vocês vão respeitar

pa (ha‟e va‟e)?... E

(isso)?... E outro lado também eu queria
dizer...

tem muitas pessoas que

falaram contra... Como E7 falou... e
E21...
claro...

105

e alguns jovens falaram bem

86

que não adiANTA... jejy pejaya...

que não adiANTA... vocês cortarem

87

semana direto... dias e dias... não vai

palmito... semana direto... dias e dias...

88

dar...

Então

tem

não vai dar... Então tem que ter um

89

regulamento,

por

90

segunda-feira peikuaa que tem reunião,

segunda-feira vocês sabem que tem

91

tem

vir

reunião, tem obrigação a comunidade vir

92

participar... Então vamos parti::cipar

participar... Então vamos parti::cipar todo

93

todo mundo... Terça-feira... é dia de

mundo... Terça-feira... é dia de trabalho

94

trabalho

por

pra comunidade... por exemplo, se a

95

exemplo, comunidade oprecisa ramo,

comunidade precisar, tem que tá todo

96

tem que tá todo mundo junto... E

mundo

97

QUARta?... e quarta-feira tira:: a:: pra::

98

o que pendero rupi ae pejapo va‟e

tiverem para fazer em suas casas, vocês

99

va‟erã, pejapo... é:: faz uma limpeza

fazem... é:: faz uma limpeza ou:: planta

100

ou:: planta um pé de pakova num sei o

101

quê...

102

quarta-feira... E quinta... sexta:: é::

103

sim...

104

Então ca::da regulamento jajapo ha‟e

obrigação

pra

a

que

ter

um

exemplo...

comunidade

comunidade...

regulamento,

junto...

por

E

exemplo...

QUARta?...

e

quarta-feira tira:: a:: pra:: o que vocês

um pé de banana num sei o quê... planta
pra vocês mesmo... quarta-feira... E

planta

pra

vocês

mesmo...
quinta... sexta:: é:: sim...

é para

fazermos outras coisa... Então ca::da

é outras coisa jajapo aguã...
regulamento que vamos fazer vocês vão
respeitar, ou não:: vamos continuar desrres/

105

va‟e pearrespeita ta, terã ana:: vamos

106

continuar desrres/ peixa, de qualquer

também... alguns falaram que... é... alguns

107

jeito?... E tem outro lado também...

falaram que cortam um pouquinho para

108

amongue ijayvu que... é...

alimentar seus filhos de VERDADE...

109

ijayvu que ngua‟y kuéry ETE omongaru

110

aguã ojaya‟i...

assim, de qualquer jeito?... E tem outro lado

amongue

106

111

MAS TEM outros que... é:: outra coisa

MAS TEM outros que... é:: gastam com

112

re ogasta, como bebida:: como é:: tem::

outra coisa, como bebida:: como é::

113

jogo

aquele::

tem:: jogo de sinu::ca... tem:: aquele::

114

vídeo-game... ha‟e nunga:: é:: ficha re

vídeo-game... essas coisas:: é:: gastam::

115

rive ogasta:: tem outro que:: é:: baralho

somente com ficha, tem outro que:: é::

116

py o:: jogo o ha‟e va‟e ha‟e javi... tem

fica no:: jogo de baralho [com] todas

117

que ver essas coisa... em vez de

essas coisas... tem que ver essas coisa...

118

dinheiro:: ojegasta tembi‟u re, joga

em vez de dinheiro:: gastarem com

119

fora... joga tudo fora... Então ha‟e va‟e

alimento, joga fora... joga tudo fora...

120

ha‟e javi o Então:: a ma, só ha‟e

Então há todas essas coisas Então::

121

va‟e

agora, só mesmo isso, eu estou

122

liderança kuéry ju:: acho que tem que

123

jajapo ma voi kuatia, a‟i... é:: já::

124

jadecidi ma voi se::...

125

continua... jejy regua... pra:: depois é::

126

amboae problema re ju nhandeayvu

de

sinu::ca...

tema,

xee

tem::

amombe‟u...

a

contando...

agora

as

lideranças

novamente:: acho que tem[mos] que
fazer logo um documento, agorinha...

corta ou
é:: já:: vamos decidir logo se::... corta
ou continua... sobre palmito... pra::
depois é:: para falarmos sobre outros

127

aguã... ou se não... o que:: pende

128

kuéry... liderança kuéry vamos:: colocar

129

um... cada um:: nhandeayvu aguã...

130

pra:: depois fazer kuatia para

131

(oi?) é:: pode servir também... ((falando

132

para alguém que poderia servir as

133

bolachas que haviam chegado))...

problema[s]... ou se não... o que::
vocês... as lideranças vamos:: colocar
um... cada um:: para falarmos... pra::
pra::
depois fazer documento para pra:: (oi?) é::
pode servir também... ((falando para
alguém que poderia servir as bolachas que
haviam chegado))...
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134

Então ha‟eve rive... por enquanto

Então era só isso... por enquanto

135

vamos::...

vamos::...

136

((há um pequeno intervalo de 40

((há um pequeno intervalo de 40

137

segundos))

segundos))

138

Então E33 ma je ijayvu ta ramo::

Então E33 vai falar também:: vamos

139

jajapyxaka avi é:: umas palavrinhas...

prestar atenção também é:: umas

E33:

palavrinhas...

140

Javypajuma, xeretarã kuéry...

E33:

141

Todos: Javypajuma...

Meus parentes, bom dia para todos...

142

Eu acho que:: toda:: comunidade ijayvu

Todos: Bom dia...

143

(o que sente)... oguereko:: sentimento,

Eu acho que:: toda:: comunidade falou

144

oguereko::

(ijayvu ve)... e:: apy é::

(o que sente)... tem:: (falou mais)

145

igual japyta... (é o jeito e‟ia rami)... e::

[sobre] o sentimento [que] tem::... e::

146

xee ma contra rei:: ndaikoi... É:: ikuai...

aqui é:: nós ficamos igual[is]... (como

147

toda comunidade ojapo artesana::to,

se diz, é o jeito)... e:: eu mesmo, não

148

ojapo:: é:: lavoura tema ikuai... e

estou somente:: contra... É:: os [que]

149

amongue ikuai avi somente:: ja‟e rami

estão [aqui]... toda comunidade faz

150

avi... é:: pensa em... e‟ia rami::

artesana::to, faz:: é:: está sempre na

151

okaruporãxe... (nós só pedimos::) ãh

lavoura... e alguns estão também

152

xee amoiavi ãh:: pende vype pav

somente:: vamos dizer assim também... é:: pensa

153

nhandevýpe pav porque xee areko

em... como dizem:: [em] querer comer bem... (nós

154

preocupação

só pedimos::) ãh eu quero colocar também ãh::
para vocês todos para nós todos porque eu
tenho preocupação
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155

que não adianta, xee ha‟e rami gua pe

que não adianta, eu vou dizer novamente

156

ha‟e ma kueve ma xee xeayvu ju... não

da mesma maneira de outras vezes... não

157

adianta ja/ jaaproveita só em termos de

adianta ja/ nós aproveitarmos só em

158

na/ natureza... só nhamboi natureza,

termos de na/ natureza... só tirarmos

159

sem pensar em repor... ha‟e va‟e re rive

natureza, sem pensar em repor... é

160

ma aikovy... Porque nó/ muitas gente, a

161

gente SÓ aproVEIta das coisas da

162

natureza, que a natureza DÁ, porque::

163

é:: ah, só ha‟e py rive ja/ jaike va‟e

164

aproveita da natureza sem ajudar a

165

natureza, porque a natureza também

166

precisa de ajuda ( )... Então outro lado

somente assim que estamos fazendo...
Porque nó/ muitas gente, a gente SÓ
aproVEIta das coisas da natureza, que a
natureza DÁ, porque:: é:: ah, só lá que
nós entramos ja/ [para] aproveita[rmos]
da natureza sem ajudar a natureza, porque
a natureza também precisa de ajuda ( )...
Então outro lado eu eu:: eu penso

167

xee a:: apensa avi... é:: faZENDA re
também...

168

é::

nós

roubamos

da

nhanemonda, fazenda re, jaa:: jajaya... e
faZENDA, da fazenda, nós vamos::

169

sendo que:: já não adianta dizer que:: é::
cortamos... e sendo que:: já não adianta

170

jurua kuéry ndoikuaai... ja‟e, peje rive,
dizer que:: é:: os juruas não sabem... dizermos,

171

xee até areko prova, Márcio oguereko
vocês dizerem somente [isso], [porque] eu tenho

172

prova... que foto... até juiz py ogueraa
até prova, Márcio tem prova... que foto... até no

173

karamboae foto... marã pa apygua,
juiz levaram foto... de como daqui, nós que

174

nhandekuai, apy reserva, nhandekuai jejy
estamos aqui na reserva, nós que estamos [aqui],

175

re nhanemonda va‟ekue, (Peralta kuéry)

176

então:: yvy re... jaDESTRUI natureza,

há tempo nós roubamos palmito, (os Peraltas)xcviii
então:: na terra... (como) nós destruímos a

177

ha‟ea RAMI ae javi katu‟i‟i omomba

178

va‟e kue (minhã)...

natureza, mas ISSO tudinho há tempo eles
colocaram tudo [na foto]...
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179

nhacomeça ju atove katu jacomeça

agora vamos começar novamentemas

180

ju, tove Nhanhemboi jave pa rive,

deixe que comecemos novamente,

181

nda‟evei... A ma xeayvu ta pete

deixe Simplesmente tirarmos

182

endapy... não adianta sair rouBANDO

183

POR AÍ... ha‟e rami gua jarouba...

184

porque a gente TEM QUE MOSTRAR

185

honesTIDADE, a gente não pode ficar

186

fraco... cortou palmito ja/ japytu‟u rive

187

( )... vai ficar com o braço cruzado

188

como se fosse... “Ah:: um liderança

189

kuéry tem que dar um real pra ajudar

190

meu filho...” ha‟e aguã não tem porquê,

191

pra que tem um BRAço?... Pra QUE

192

JAKA‟U

193

vaLENTE?... Pra que que JAKA‟U ma

194

ramo?... “Ah:: você é aQUILO...”

MA

RAMO,

por

toda parte, é inadmissível... AGORA eu
vou falar uma coisa... não adianta sair
rouBANDO POR AÍ... vamos roubar
isso e aquilo... porque a gente TEM
QUE MOSTRAR honesTIDADE, a
gente não pode ficar fraco... cortou
palmito ja/ vamos somente descansar ( )...
vai ficar com o braço cruzado como se
fosse... “Ah:: um dos lideranças tem que
dar um real pra ajudar meu filho...” isso
não tem porquê, pra que tem um

é

só
BRAço?... Pra QUE BEBEMOS, é só
vaLENTE?... Pra que que BEBEMOS?...

195

PRA QUE que nhande jaka‟u ma

196

ramo?... “Ah, eu sou HOmem...” ja‟e pa

“Ah:: você é aQUILO...” PRA QUE que
nós bebemos?... “Ah, eu sou HOmem...” para

dizermos qualquer dessas coisas, agora pra
197

rei aguã, agora pra pegar enXAda, pra

198

foice, “ah, não, eu acho que liderança

pegar enXAda, pra foice, “ah, não, eu acho que
liderança tem que vir ajudar porque:: meu filho

199

tem que vir ajudar porque:: meu filho tá

200

morrendo de fome...” ja‟e rã se/ será

201

tem cabimento, meu Deus?... Eu:: e/ eu

tá morrendo de fome...” dizermos isso, se/ será
tem cabimento, meu Deus?... Eu:: e/ eu não
sei...

202

não sei...
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203

eu nu/ nu/ contra e xee:: até::...

eu nu/ nu/ não sou contra eu:: até::...

204

pelibera ramo ( )... até xee, ko‟eramo ( )

se vocês liberarem ( )... até eu, amanhã

205

jepe aa ta avi ae jepe, mas só que tem

mesmo ( ) eu vou também, mas só que

206

esse porém... xee ajepreocupa NHO

tem esse porém... eu me preocupo

207

kova‟e py, porque:: apy nhande yvyre

MUITO com isso, porque:: aqui na

208

ndajarekovei ma jejy... Ndajarekovei,

nossa terra nós não temos mais

209

agora vai sair roubando por aí?... Tá

palmito... Nós não temos mais, agora

210

certo é:: é:: que, que nem E4 ijayvua

vai sair roubando por aí?... Tá certo é::

211

rami... quer dizer, tá certo que jurua

é:: que, que nem E4 falou assim... quer

212

kuéry... roubou... certo... ha‟e kuéry::

dizer, tá certo que os juruas... roubou...

213

tudo bem... ha‟e jepe re, mas não é isso::

certo... eles:: tudo bem... ainda que

214

anaa/

olibera

eles[tenham roubado], mas não é isso::

215

nhandevýpe, que índio pode:: tiRAR

nãoa/ agora, se LEI liberar para nós,

216

qualquer lugar, pode ir lá roubar, va‟e

que índio pode:: tiRAR qualquer lugar,

217

rire, ou::tra história rã gue, até eu

pode ir lá roubar, aí então, seria ou::tra

218

mesmo chegava:: falava assim, até pro::

história, até eu mesmo chegava:: falava

219

o:: o:: promotor, falava

“não, nós

assim, até pro:: o:: o:: promotor, falava

220

temos direito” ha‟e aguã o rã gue... Mas

“não, nós temos direito” se fosse

221

só que nossa reserva é NOssa reserva,

222

agora faZENda é faZENda, outra

223

propriedade, é:: é do:: do fuLAno e tal...

224

ha‟e aguã o rã gue... mas só não é nada

225

DIsso... agora que adianta...

agora,

se

LEI

assim... Mas só que nossa reserva é
NOssa reserva, agora faZENda é
faZENda, outra propriedade, é:: é do::
do fuLAno e tal... se fosse assim... mas
só não é nada DIsso... agora que
adianta...
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226

ago/ eu nu/ eu não vou dizer:: a:: a terra

ago/ eu nu/ eu não vou dizer:: a:: a terra

227

tá garanTIDA... a nhaneMBA‟E... a

tá garanTIDA... agora ELA É nossa... a

228

gente vamos:: aproveiTAR, vamos

229

roubar por aí ( )... e sendo que promotor

230

vê aquilo lá... “É tão roubando mesmo,

231

tão:: (há uma) incapacitação...” ( ) a

232

gente não tem nenhum:: na/ é::

233

capaCIDADE de:: jaje::reproduzir, javy

gente vamos:: aproveiTAR, vamos
roubar por aí ( )... e sendo que promotor
vê aquilo lá... “É tão roubando mesmo,
tão:: (há uma) incapacitação...” ( ) a
gente

não

tem

nenhum::

na/

é::

capaCIDADE de:: nos:: reproduzir, para
o futuro xcix , se nós que vivemos [aqui]

234

aguã reko rã, (nhamae vy e ae avi)
(não cuidamos [disso] também)... eles

235

nhandekuai ramo... eles TIra... “Ah::

236

eles não tem mais direito” e‟i ramo...

237

que que vale?... roubou?... que que vale

238

é:: jarouba jaikovy a:: tem direito?...

239

Sim... mas o que vale depois mais tarde

que vale depois mais tarde se perdermos

240

japerde pa ramo... Então aí é que tá, nós

tudo... Então aí é que tá, nós temos que

241

temos que olhar pe:: nhandera‟y kuéry...

olhar esses:: nossos filhos... [para] (eles

242

(oo puku rã),

tem que (pensar)

[que] vão longe), c tem que (pensar)

243

primeiro, como:: inventar o:: o:: outra

primeiro, como:: inventar o:: o:: outra

244

alternativa, porque não é SÓ JEJY... É

alternativa,

245

claro... é diFÍCIL... a rei jaexa:: rã São

PALMITO... É claro... é diFÍCIL... se

246

Paulo tem mendi::go... é:: tem:: é:: é::

agora nós olharmos:: São Paulo tem

247

FAVEla por quê?... É TÁ DIFÍcil, não é

mendi::go... é:: tem:: é:: é:: FAVEla por

248

só pra índio,

quê?... É TÁ DIFÍcil, não é só pra índio,

TIra... “Ah:: eles não têm mais direito”
se falarem[assim]... que que vale?...
roubou?... que que vale é:: ficarmos
roubando a:: tem direito?... Sim... mas o
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porque

não

é

SÓ

249

mas é:: pro branco também está

mas é:: pro branco também está difícil...

250

difícil... Não vai dizer que:: branco

Não vai dizer que:: branco está

251

okaru porã:: então... a nhande jareko

comendo bem:: então... agora nós

252

apy:: yvy iporã:: poxa vida, tem::

253

banana aí que tá lá:: tudo:: sei lá:: ( ) as

254

pessoa:: é:: só quer saber:: de:: de

255

diNHEIRO...

256

dinheiro aí, saiu por aí:: fa/ gastando e

257

tal:: no snoo::ker, ou na cerve::ja, ou::

258

ou chamando os ami::gos aí pá:: é::

259

cigarrinho e tal:: e:: chocolatinho, mas...

260

sem...

261

condições... Aí, aí que tá, é:: é:: essa é a

262

cultura, né?... Xee ha‟e va‟e rive

cultura, né?... Eu só estou contando isso

263

amombe‟u pra vocês pepensa, agora...

para vocês pensarem, agora... vocês

264

vocês decidem o:: melhor pra vocês,

265

ah:: pav jadecidi... ( ) cês... escolhe o

266

que cê:: quer... xee ae ajepreocupa‟ia‟i,

267

aendu vy rive...

entendeu?...

sem...

sem

ter

temos aqui:: terra boa:: poxa vida, tem::
banana aí que tá lá:: tudo:: sei lá:: ( ) as
pessoa:: é:: só quer saber:: de:: de
diNHEIRO...

Colocou

entendeu?...

Colocou

dinheiro aí, saiu por aí:: fa/ gastando e
tal:: no snoo::ker, ou na cerve::ja, ou::
ou chamando os ami::gos aí pá:: é::
cigarrinho e tal:: e:: chocolatinho, mas...
sem...

condi/

sem...

sem

ter

condi/

condições... Aí, aí que tá, é:: é:: essa é a

decidem o:: melhor pra vocês, ah::
todos decidimos... ( ) cês... escolhe o
que cê:: quer... eu mesmo estava me
preocupando um pouquinho com isso,
simplesmente

268

((palmas))
isso]...

269

Alguns: Valeu...
((palmas))
Alguns: Valeu...
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porque

ouvi

[sobre

E5 (4a):

E5 (4a):

270

Já que o:: E33... falou né?... o que eu:: o

Já que o:: E33... falou né?... o que eu:: o

271

que eu queria falar ele... (falou)... só que

que eu queria falar ele... (falou)... só que

272

pete tem outras pessoa pra falar... Eu

[vou falar só] uma coisa tem outras

273

acho

preocupação

pessoa pra falar... Eu acho que:: a minha

274

também é:: é o seguinte... como o E33

preocupação também é:: é o seguinte...

275

falou tá certo... agora eu quero... é::

como o E33 falou tá certo... agora eu

276

explicar pende (vype),

é:: xereterã

quero... é:: explicar (para) vocês, é::

277

kuéry o seguinte... porque nhande aldeia

meus parentes o seguinte... porque (na)

278

(py), não sei se cês entendem muito bem

nossa aldeia, não sei se cês entendem

279

ou não SA::be... que ko nhande aldeia

muito bem ou não SA::be... que nesta

280

(py) não:: não existe mais palmito... não

nossa aldeia não:: não existe mais

281

TEM mais palmito... (Porque) se nós

palmito... não TEM mais palmito...

282

e/... e se gente:: volTAR é:: vender

(Porque) se nós e/... e se gente:: volTAR

283

palmito... então onde é que a gente vai

é:: vender palmito... então onde é que a

284

arrumar palmito... pra vender?... Porque

gente

285

apy aldeia py ma:: xe je gui ramo, a

vender?... Porque aqui na aldeia:: se for

286

gente ndaipotai, ninguém tira palmito

por mim, eu não quero [que] a gente

287

na aldeia porque nós:: não TEM mais

[corte], ninguém tira palmito na aldeia

288

palmito... TEM:: agora tá começando

porque nós:: não TEM mais palmito...

289

crescer... mas isso daí a gente não tem

TEM:: agora tá começando crescer... mas

290

nem:: não tem nem ainda (va::lor)...

isso daí a gente não tem nem:: não tem nem

291

você vai tirar um palmitinho,

ainda (va::lor)... você vai tirar um

que::

a

minha

vai

palmitinho,
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arrumar

palmito...

pra

gua

que nem meu dedinho... não tem

293

mingua‟i... não tem condições ( )... E

condições ( )... E outra coisa também

294

outra coisa também que eu quero

que eu quero colocar para vocês... Se...

295

colocar pende vype... Se... por exemplo

por exemplo que nem eu mesmo, se

296

que nem xee ae ma, se eu... só roubando

eu... só roubando mesmo, como E33

297

mesmo, como E33 (disse)... só se eu já

(disse)... só se eu já sair:: fora e roubar...

298

sair:: fora e roubar... mas só que... é o

mas só que... é o seguinte... por exemplo

299

seguinte... por exemplo XEE, eu vou lá

EU, eu vou lá na Juréia, senão vou lá

300

na Juréia, senão vou lá na::... lá na::

na::... lá na:: Barra do Saí ou senão

301

Barra do Saí ou senão Maresias... eu tô

Maresias... eu tô roubando lá, e se um

302

roubando lá, e se um cara me DER UM

cara me DER UM TIro?... e se ele me

303

TIro?... e se ele me maTAR?... E

maTAR?... E MINHA FAmília, quem é

304

MINHA FAmília, quem é que vai

que vai sustentar?... Quem é que vai

305

sustentar?... Mava‟e que xefamília

sustentar minha família... se eu já

306

ossustenta (vy)... se eu já morri?...

morri?... Então ele... vocês pen/ cada

307

Então ha‟e... pende pen/ cada um, pende

um, vocês pensem... Ou se vai meu

308

pepensa... Ou se vai xeRA‟Y, ele leva

FILHO, ele leva um tiro ele morre lá...

309

um tiro ele morre lá... QUEM QUE

QUEM QUE QUER?... QUEM QUE

310

QUER?... QUEM QUE quer?... Por

quer?... Por exemplo tem E1, tem [meu

311

exemplo tem E1, tem ke‟y E40... tem

irmão] mais velho E40... tem aqui:: meu

312

aqui::

xeryke‟y E7... né?... tem apy

[outro] irmão mais velho E7... né?...

313

E37...

e se de repente um cara der um

tem aqui E37... e se de repente um

314

tiro e mata ele, como é que fica?...

292

que

nem

xee

xekuã

rami

cara der um tiro e mata ele, como é que
fica?...
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315

EU como sou cunhado dele... (como

EU como sou cunhado dele... (como

316

vou fazer, como é que eu vou ficar?)...

vou fazer, como é que eu vou ficar?)...

317

E PRA ONde que eu vou procurar meus

E PRA ONde que eu vou procurar meus

318

direitos,

direitos,

319

poNHAR minha mão pra ele levantar de

poNHAR minha mão pra ele levantar de

320

novo, e ninguém faz isso... TEM DEUS

novo, e ninguém faz isso... TEM DEUS

321

lá no céu, mas ele não vai fazer... ele

lá no céu, mas ele não vai fazer... ele

322

levantar na hora de novo... Ha/ ha‟e va‟e

levantar na hora de novo... Ha/ é com

323

que xee ajepreocupa... Não É QUE eu tô

isso que eu me preocupo... Não É QUE

324

dizendo que... “pejaya veme...” quer

eu tô dizendo que... “vocês não

325

dizer, nda‟emo‟ãi... quer dizer... h/

cortem...” quer dizer, eu não estou

326

NHANDE ALDEIA py o teri jejy

falando isso mesmo... quer dizer... h/

327

porãgue, aí sim... ( )... todo mundo ia

328

cortar:: ia vender:: mas:: tá tirando da

329

nossa aldeia... Agora vai roubar... por

330

aí::... e se levou um TIro, aí se matar?...

331

ha‟e va‟e rive xee ajepreocupa... Ha‟e

aí::... e se levou um TIro, aí se matar?...

332

va‟e

Simplesmente com isso que eu me

333

enquanto...

334

((palmas))

335

Alguns: Ha‟evea rupi...

porque...

rive‟i

eu

não

vou::

porque...

eu

não

vou::

se na NOSSA ALDEIA tivesse ainda
palmito bom, aí sim... ( )... todo mundo
ia cortar:: ia vender:: mas:: tá tirando
da nossa aldeia... Agora vai roubar... por

xee xeayvu, por

preocupo... somente isso que eu vou
falar, por enquanto...
((palmas))
Alguns: Tem razão...
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E34:

E34:

336

Xereterã kuéry, nhandeka‟aru pa ju

Meus parentes, boa tarde para todos...ci

337

ma...

Todos: Boa tarde...

338

Todos: Nhandeka‟arupajuma...

Já:: eu não vou falar muito mesmo já

339

Já:: ndaxeayvuretamo‟ãi já que apy:: é::

que aqui:: é:: eu penso que reunião tem

340

xee apensa ramo reunião tem que ser

que ser rápida, porque:: já:: já:: tá

341

rápida, porque:: já:: já:: tá passando já

passando já pra uma hora da tarde, que::

342

pra uma hora da tarde, que:: E1 ijayvu::

E1 falou:: à tarde [há] outro problema

343

ka‟arukue outro problema ijayvu aguã...

para falar... É:: eu mesmo também não

344

É:: xee ma contra e avi, va‟e ri só que

sou contra, mas só que uma parte que::

345

uma parte que:: aje‟i pe:: E33 jejy re

há pouco o:: E33 falou assim sobre

346

ijayvua rami é:: apy não tem jejy,

347

ndajarekovei ma... Xero py ma ikuai‟i

não temos mais... Em minha casa há um

348

ae jejy... xee apreserva‟i ae rive ( ) ha‟e

pouquinho de palmito... simplesmente

349

rami meme nhandekuai rã::... nhande

350

rive jajuka pa jejy pa rai... nhande

351

preocupação

352

nhandeyvyre ae nhande (ndajarekoi)...

353

Por

354

omouka)? peikuaapota ( ) E33 tá

que

ndajarekoi...

(

)

(Peralta

palmito é:: aqui não tem palmito, nós

[porque] eu preservei um pouquinho ( )
se:: cada um de nós que vivemos [aqui]
fôssemos assim... nós simplesmente matamos

próprio

quase todo o palmito... nós não tivemos preocupação...
na nossa próprio[a] terra mesmo nós (não tivemos)

portão

355

de

356

pa)... lei federal o:: o:: omee a favor do

357

Peralta, por isso que o portão tá lá... Que

358

que o Peralta falou em cima da gente?...

[preocupação]... Por que ( ) (Peralta mandou colocar o
portão)?cii vocês querem saber ( ) E33 tá de prova

prova aí... Peralta (foto ogueraa

aí... Peralta (levou todas as foto[s])... lei federal o:: o:: deu
a favor do Peralta, por isso que o portão tá lá... Que que o
Peralta falou em cima da gente?...
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359

NÓS tava matando tudo palmito pra lá...

NÓS tava matando tudo palmito pra lá...

360

Alguém: Roubando...

Alguém: Roubando...

361

e roubando ( )... Será que a gente não

e roubando ( )... Será que a gente não tem

362

tem vergonha,

já:: jejy jalibera, vai

vergonha, já:: liberamos o palmito, vai

363

cortar pra Barra do Una, vai... aQUI...

cortar pra Barra do Una, vai... aQUI...

364

nosso lado aqui é a fazenda do Peralta...

nosso lado aqui é a fazenda do Peralta...

365

Tudo isso tem... Será que a gente não

Tudo isso tem... Será que a gente não

366

tem:: n/ n/ não vai ter:: pelo menos::

tem:: n/ n/ não vai ter:: pelo menos::

367

vergonha na cara... Às vez comunidade

vergonha na cara... Às vez comunidade

368

ndoikuaai vy rive... “Ah:: liderança

somente porque não sabe... “Ah:: as

369

kuéry:: oproibiu... ( ) TEM QUE DAR

lideranças:: proibiram... ( ) TEM QUE

370

um real pra mim pra mim poder

DAR um real pra mim pra mim poder

371

sustentar o meu filho...” Pô eu tô... ó, eu

sustentar o meu filho...” Pô eu tô... ó, eu tô

372

tô já há três mês já que xero py a rive,

já há três mês já que estou simplesmente

373

se quiser ir lá pode invadir minha casa

374

lá, vê se tem de tudo na casa, não tem...

375

graças a Deus tô trabalhando, kuee

376

minhã, doMINGO... xee amba‟eapo

377

aiko... a:: aju treino porque xee:: é:: E3

378

oo xero py “JAA JU jatreina...” Larguei

379

da roçadeira tá lá:: tem roçadeira aroça

380

gue py lá... (tá lá)... Será que:: a gente

381

homem n/ n/ não tem condições de a

382

gente fazer

[sem nada] em minha casa, se quiser ir lá
pode invadir minha casa lá, vê se tem de
tudo na casa, não tem... graças a Deus tô
trabalhando,

como

ontem

mesmo,

doMINGO... eu estava trabalhando... eu::
eu vim ao treino porque eu:: é:: E3 foi em
casa “VAMOS treinar...” Larguei da
roçadeira tá lá:: tem roçadeira onde eu
estava roçando lá... (tá lá)... Será que:: a
gente homem n/ n/ não tem condições de a
gente fazer
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E33

um trabalho?... que nem E33 falou há

384

ijayvuague (ramo)... pô, a gente somos

pouco... pô, a gente somos homens... a

385

homens... a gente temos:: força pra

gente temos:: força pra gente pegar um

386

gente pegar um cabo de enxada e:: e a

cabo de enxada e:: e a foice, roçadeira,

387

foice, roçadeira, vamos roçar, vamos

vamos roçar, vamos plantar dez pés de

388

plantar dez pés de banana que daqui::...

banana que daqui::... um ano tá:: tá

389

um ano tá:: tá colhendo cacho, pra:: pra

colhendo cacho, pra:: pra poder vender,

390

poder vender, ou se não pra madurar pra

ou se não pra madurar pra nossos filhos

391

nhande ra‟y kuéry okaru aguã... (Tudo

comerem... (Tudo isso) que ninguém

392

isso) que ninguém pensa, eu acho... Xee

pensa, eu acho... Eu mesmo aqui, moro

393

ma apy, doze anos ma amora apy... Por

há doze anos aqui... Por que que eu

394

que que eu tenho aquele sítio lá?...

tenho aquele sítio lá?... Porque eu penso

395

Porque xee apensa xera‟y kuéry... Se

nos meus filhos... Se eu não pensasse,

396

ndapensai va‟e rire, tava lá no mato

então tava lá no mato agora... é:: estaria

397

agora... é:: ka‟agui mbyte py a rã gue...

lá no meio do mato... Agora todo mundo

398

Agora todo mundo passa lá em casa,

399

olha... até jurua kuéry passa... “Pô:: cê

400

tá fazendo um sítio:: legal mesmo, aqui

401

que é:: é:: bom, a gente vim:: passear,

402

conhecer...” Kue‟i jurua oo (va‟e)

403

minhã, falou pra mim “Pô:: eu não sabia

404

que tinha um sítio:: bacana aqui... ah:: e

405

os outros lá o que que tão fazendo?...

383

um

trabalho?...

que

nem

passa lá em casa, olha... até os juruas
passa[m]... “Pô:: cê tá fazendo um
sítio:: legal mesmo, aqui que é:: é::
bom,

a

gente

vim::

passear,

conhecer...” como ontem o jurua (que)
foi, falou pra mim “Pô:: eu não sabia
que tinha um sítio:: bacana aqui... ah:: e
os outros lá o que que tão fazendo?...
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406

(será que ha‟e rami ojapo?)...”

PÔ

(será que estão fazendo o mesmo?)...”

407

acho que tudo isso nós tem que mostrar,

PÔ acho que tudo isso nós tem que

408

não adianta apy:: JEJY:: pô, jejy:: se o

mostrar, não adianta aqui:: PALMITO::

409

cara pensar cortar palmito, só se for

pô, palmito:: se o cara pensar cortar

410

roubando...

é::

palmito, só se for roubando... porque

411

ndajarekovei... Não adianta querer:: de

aqui é:: nós não temos mais... Não

412

novo falar “AH, xee ma ajaya (ta)

adianta querer:: de novo falar “AH, eu

413

jejy...” Não adianta porque:: só se for::

(vou) cortar palmito...” Não adianta

414

(E33

nhanemonda

porque:: só se for:: (como E33 falou),

415

ramo... certo?... Mas só que um dia a

se nós roubarmos... certo?... Mas só que

416

gente cai... não é todo... jurua kuéry

um dia a gente cai... não é todo... os

417

ijayvua rami, “não é todo dia que é dia

juruas falam assim, “não é todo dia que

418

santo...” A gente vai lá:: e faz o que bem

é dia santo...” A gente vai lá:: e faz o

419

quer lá no mato... aTÉ mesmo no

que bem quer lá no mato... aTÉ mesmo

420

trabalho aconTECE... né?... Então tudo

no trabalho aconTECE... né?... Então

421

isso é::

xee:: po rami rive xeayvu

tudo isso é:: eu:: somente assim que é

422

porque:: (kueve E28 ijayvua rupi ae)...

minha fala porque:: (há pouco tempo

423

“Liderança kuéry... odecidia rupi ae

E28

424

avei,

se

decidirem pelo [corte] também, eu vou

425

FOR... pra y/ jurua yvy gui ae re:: jejy

mesmo...” acho que:: se FOR... pra y/

426

nhamboi... então é melhor (já japytu‟u

tiramos palmito da:: terra do jurua...

427

ete) vamos cortar tudo... ( ) porque:: não

então é melhor (já pararmos de uma

428

adianta nada é:: pelibera::

vez) vamos cortarciii tudo... ( ) porque::

porque

aipo e‟ia rami),

aqui

xee aa ta...” acho que::

falou)...

“As lideranças... [se]

não adianta nada é:: vocês liberarem::
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429

(a venda) de palmito pro pessoal ir lá::

(a venda) de palmito pro pessoal ir lá::

430

jurua yvy gui rive... né?... Como Márcio

[tirar] somente da terra do jurua... né?...

431

mesmo já ijayvu nhandevýpe “se um

Como Márcio mesmo já falou para nós

432

índio for morto lá na fazenda?... a Funai

“se

433

vai lá fazer o quê?...” Vai:: VAI::

fazenda?... a Funai vai lá fazer o

434

Funai lá pra brigar com o:: com o

quê?...” Vai:: VAI:: Funai lá pra brigar

435

dono... da terra mesmo? Não vai... não

com o:: com o dono... da terra mesmo?

436

vai... ( ) agora se for da reserva apy::

Não vai... não vai... ( ) agora se for da

437

reserva py ae, aí é outra coisa...

reserva aqui:: na reserva mesmo, aí é

438

nhande ae ju jaresolve aguã ( ) mas

outra coisa... é para nós mesmos

439

fora da reserva... não adianta porque

resolver ( ) mas fora da reserva... não

440

lá:: às vezes fazendeiro só de judiaxe vy

adianta porque lá:: às vezes fazendeiro

441

rive:: mboka py:: ndeapi mirami rive::

só porque quer judiar, com espingarda::

442

ndejuka e aguã, se:: algum:: quiser

somente:: dá um tiro em você, para não

443

matar, mata, se algum quiser judiar, dá

444

um tiro na sua perna já deixa você uma

445

semana

446

sofren::do lá, é isso que eu tô falando...

447

(Então xevýpe ramo) E28 ijayvua rupi

448

ae, já que:: (ha‟e rami ma) xee::... é::

mim), pela fala de E28, já que:: (é

449

liderança kuéry, ha‟e jepe... Márcio

assim) eu::... é:: as lideranças, ainda que

450

ijayvua rupi ae, xee:: ( ) não é que sou::

451

favor do Márcio, mas:: é:: xeentende

452

porque...

(no

mato

um índio for morto lá na

matar, se:: algum:: quiser matar, mata,
se algum quiser judiar, dá um tiro na sua
perna já deixa você uma semana (no

sofrendo)...

mato sofrendo)... sofren::do lá, é isso
que eu tô falando... (Então se for por

ele... pela fala do Márcio mesmo, eu:: ( )
não é que sou:: favor do Márcio, mas::
é:: eu entendo porque...
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453

o MÁRcio mesmo

xevýpe ijayvu

o MÁRcio mesmo

454

“poxa,

pemba‟eAPO‟I

“poxa,

455

(pekuapy), só que::

eu não::

trabaLHANDO um pouquinho, só que::

456

ndaxevai rã pende vype, se vocês tão

eu:: eu não:: eu não vou ficar bravo

457

trabalhando, PEVAE xevýpe peporandu

com vocês, se vocês tão trabalhando,

458

alGUMA coisinha, eu vou:: eu dou...

459

né?... vamos:: ajudar... eu faço alguma

460

(coisinha pra vocês)... menos um

461

pouquinho, mas vou trazer açúcar,

462

café...” mas dePENDE que pessoal

463

MOStra interesse, que trabalhe... não

464

adianta nada o Márcio me trazer a

465

comida aqui... pô eu tô coMENDO ali

466

deiTAdo... acha que ele vai me dar

467

alguma coisa? Não... Ninguém DÁ

468

dinheiro:: pessoal que tá... sentado... cê

469

acha que ficar sentado aqui... alguém

470

vai chegar e falar pra mim “ó... tá aqui

471

dinheiro,

472

coisa...” Nã::o... o cara tem que chegar e

473

trabaLHAR,

474

Agora, nha rive, será que:: vai:: vai

475

oguerua nhandevýpe tembi‟u?...

é::

peNDE

vai

lá

xee::

comprar

mostrar

o

é::

CHEGUEM

falou para mim

voCÊS

para

(estejam)

mim

e

peçam

alGUMA coisinha, eu vou:: eu dou...
né?... vamos:: ajudar... eu faço alguma
(coisinha pra vocês)... menos um
pouquinho, mas vou trazer açúcar,
café...” mas dePENDE que pessoal
MOStra interesse, que trabalhe... não
adianta nada o Márcio me trazer a
comida aqui... pô eu tô coMENDO ali
deiTAdo... acha que ele vai me dar
alguma coisa? Não... Ninguém DÁ
dinheiro:: pessoal que tá... sentado... cê
acha que ficar sentado aqui... alguém
vai chegar e falar pra mim “ó... tá aqui

alguma

dinheiro,

vai

lá

comprar

alguma

coisa...” Nã::o... o cara tem que chegar e

trabalho...

trabaLHAR,

mostrar

o

trabalho...

Agora, [se] estivermos à toa, será que::
vai:: vai nos trazer alimento?...
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476

Não...

Isso

daí

477

neNHUM entende aqui... não tem esse

neNHUM entende aqui... não tem esse

478

pensamento, pensamento deles mesmo

pensamento, pensamento deles mesmo

479

é:: é dinheiro (que ou) é::... dia de

é:: é dinheiro (que trouxe) é::... dia de

480

semana vejo muitas vezes aí que... dia

semana vejo muitas vezes aí que... dia

481

de semana com tênis lim::po... roupa

de semana com tênis lim::po... roupa

482

lim::pa... passeando pra lá e pra cá, isso

lim::pa... passeando pra lá e pra cá, isso

483

que eles querem... Quem vai dar

que eles querem... Quem vai dar

484

dinheiro?... Mesma coisa que RIco,

dinheiro?... Mesma coisa que RIco, vive

485

rami ikuai... MAS CHEga na hora os

igual... MAS CHEga na hora os cara

486

cara reclamam... “Ah:: não tem nada...

reclamam... “Ah:: não tem nada... pro

487

pro meus filhos, é:: tem xera‟y kuéry...”

meus filhos, é:: tem meus filhos...”

488

né?... e‟i... então acho que:: ha‟e nunga

né?... diz... então acho que:: isso tem

489

tem que:: acaBAR também... agora

que:: acaBAR também... agora se

490

omba‟eapo ramo tá CERTO, pô... todo

trabalhar

491

liderança se:: reúne aqui “pô:: ó:: essa

liderança se:: reúne aqui “pô:: ó:: essa

492

família que precisa de alimento, ó:: ó:: ó

família que precisa de alimento, ó:: ó:: ó

493

o trabalho que tá fazendo... ó a

o trabalho que tá fazendo... ó a

494

plantação que eles têm...” A liderança,

plantação que eles têm...” A liderança,

495

cacique tem força é:: jurua kuéry reve

cacique tem força é:: para falar com os

496

ijayvu aguã... agora não adianta nada

juruas... agora não adianta nada as

497

liderança

levantar,

lideranças, cacique levantar, chamar os

498

chamar uvixa kuéry... é ijayvu ro/ ro/

caciques [juruas]... é falar ro/ ro/ nós

499

roprecisa... aí juRUA KUÉry vai querer

precisamos... aí OS juRUAs vai[vão]

500

saber,

querer saber,

kuéry,

que

comunidade

cacique

Não...
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Isso

tá

daí

que

CERTO,

comunidade

pô...

todo

501

ô mas algum () vamos

levar lá...

ô mas algum () vamos

vamos mostrar lá...

vamos levar,

levar lá...

502

vamos levar,

503

“Aí... tem essa comunidade que tá

“Aí... tem essa comunidade que tá

504

trabalhando, que tá vendo que ó... que

trabalhando, que tá vendo que ó... que

505

tem muita coisa plantada... será que

tem muita coisa plantada... será que

506

pode me ajudar?...” Claro que vai

pode me ajudar?...” Claro que vai

507

ajudar... Porque a minhã jurua kuéry::

ajudar... Porque como agora os juruas::

508

já::

509

quê?... já muitos anos ma apy, Silveira,

510

desde que apy ava muita comida apy

511

aexa jurua kuéry ogueru... cadê o

512

resultado?... NinGUÉM plantou... inté

513

agora... Até Funai sabe disso... Ore Tuta

514

reve roiko ae ma... é:: quando a gente ia

515

pra

516

CHEga... jejy opa ma... não tem mais

517

palmito,

518

palmi::to... agora ainda:: quer vender

519

mais palmito... Acho que, pelo amor de

520

Deus, entra aqui no mato aí pra ver se

521

tem palmito... não tem, não existe mais

522

palmito... agora:: tiRAR lá de fora é:: é::

523

é um RISco que ( ) é:: é:: um risco

524

pra:: liderança,

já:: não confiam mais em nós... Por

ndoconfiavei nhande re... Por

reunião...

tudo

e

aGORA

mundo

quê?... já muitos anos aqui, Silveira,
desde que eu cheguei aqui eu vi os
juruas trazerem muita comida aqui...
cadê

o

resultado?...

NinGUÉM

plantou... inté agora... Até Funai sabe
disso... [quando] Nós vivíamos com o
Tuta... é:: quando a gente ia pra

quando

tirou

vamos mostrar lá...

reunião... e aGORA quando CHEga...
acabou o palmito... não tem mais

tudo

palmito,

tudo

mundo

tirou

tudo

palmi::to... agora ainda:: quer vender
mais palmito... Acho que, pelo amor de
Deus, entra aqui no mato aí pra ver se
tem palmito... não tem, não existe mais
palmito... agora:: tiRAR lá de fora é:: é::
é um RISco que ( ) é:: é:: um risco
pra:: liderança,
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525

é:: é:: é um risco pra:: própria Funai

é:: é:: é um risco pra::[s] própria[s]

526

kuéry... até mesmo, pra eles mesmos,

Funais... até mesmo, pra eles mesmos,

527

eles tão correndo risco... Que nem todo

eles tão correndo risco... Que nem todo

528

E2(3a): Pra nós

E2(3a): Pra nós

529

mesmo... o risco de nós perder nossa

mesmo... o risco de nós perder nossa

530

área aqui é um risco, roubando

área aqui é um risco, roubando

531

palmito...

palmito...

532

mundo:: falava xee a ápy né?... “Pô

mundo:: falava [do] lugar onde eu estou

533

E34 tá lá fora... é:: Peralta pe yvy re...”

534

Eu vou saber?... Eu vou trabalhar lá,

535

enquanto o Peralta não enxotar eu de lá,

536

eu tô trabalhando, eu não TÔ NEM me

537

preocupando com isso... Agora só

né?... “Pô E34 tá lá fora... é:: na terra
do Peralta...” Eu vou saber?... Eu vou
trabalhar lá, enquanto o Peralta não
enxotar eu de lá, eu tô trabalhando, eu não
TÔ NEM me preocupando com isso...
Agora

538

só

porque::

porque

eu

porque:: jurua kuéry yvy re a vy rive,
simplesmente estou na terra dos juruas,

539

acha que eu vou lá::

xero‟i ajapo

540

jaiguygui rive ama:: será que isso...

que fiz ficar no meio do mato, será que

541

será que, se ha‟e rami aiko

rive::

isso... será que, se eu viver só à toa::

542

algum jurua kuéry vai chegar lá e me

algum dos juruas vai chegar lá e me

543

ajudar?... “Não, vamos:: ver se a gente

ajudar?... “Não, vamos:: ver se a gente

544

ganha essa terra também...” Não...

ganha essa terra também...” Não...

545

(prefere) xemox ha‟e gui... é:: não (sai)

546

nada, porque::

acha que eu vou lá:: só olhar:: a casinha

(prefere) me expulsar de lá... é:: não (sai)
nada, porque::

( )... Então tudo isso

( )... Então tudo
maior parte comunidade... não entende...

547

isso

maior

548

noentendei...

parte

comunidade...
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549

acho que todo, ha‟e javi‟i ha‟e rami

acho que todo, se todos também

550

avi xee apensaa rami opensa, acho que

pensassem assim como eu penso, acho

551

kova‟e aldeia tava uma fazenda então...

que esta aldeia tava uma fazenda

552

rã gue... Que nem o:: E36... tá certo

então... estaria... Que nem o:: E36... tá

553

ha‟e oka‟uxe e ore:: ( ) ore moko

certo ele é um bêbado e nós:: ( ) nós dois

554

roka‟uxe (va‟e) roiko... (todo mundo

(que) vivemos bêbados... (todo mundo

555

sabe)... Por que que o E36

556

coisinhas dele?... Porque ele é uma

557

pessoa que traBALHA... ele QUER o

558

bem pra:: pra reserva... E cadê os

559

outros, amongue oka‟u e (va‟e)... não

560

tem alguma coisa pra mostrar?... Não

561

tem... ainda depois reclama, fala que

562

tem que cortar palmi::to... tem que:: se

563

não:: jejy:: olibera e ramo, tem que::

sabe)... Por que que o E36 tem as::

tem as::

coisinhas dele?... Porque ele é uma
pessoa que traBALHA... ele QUER o
bem pra:: pra reserva... E cadê os
outros, alguns (que) não bebem... não
tem alguma coisa pra mostrar?... Não
tem... ainda depois reclama, fala que
tem que cortar palmi::to... tem que:: se
não:: se não liberarem palmito:: tem
que::

564

dar:: cinco, dez... real pra::... eu:: eu já,

565

xee axa ma... dois, três mês sem nada

566

em casa, mas eu não tô nem aí, eu tô

567

trabalhando... Se um dia Deus olhar que

568

eu tô trabalhando... ele vai mandar

569

resultado... não precisa::... não sei,

570

nhaMBA‟EAPO

571

Kuéry oma, às vezes::...

jaikovy,

dar:: cinco, dez... real pra::...

eu:: eu já, eu passei... dois, três mês sem
nada em casa, mas eu não tô nem aí, eu
tô trabalhando... Se um dia Deus olhar
que eu tô trabalhando... ele vai mandar
resultado... não precisa::... não sei, nós
estamos traBALHANDO, Nhanderu

Nhanderu

Kuéryciv olha, às vezes::...
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572

é:: japensa e a/ nhapensaa gui va‟erã,

é:: pensamos e a/ só do nosso

573

jurua kuéry ova

“pô vou comprar

pensamento, cv os juruas chegam “pô

574

esse:: um cacho de banana, dois

575

cacho...”

576

comigo... a rive jave, chega o jurua fala

Muitas

vez

vou comprar esse:: um cacho de banana,
dois cacho...” Muitas vez aconteceu

aconteceu

577

“olha... dá me/ dá pra vender uns:: dois

578

três

579

comprar...” Pronto... ali já xee ajou rã

580

já:: açúcar repyrã‟i... às vezes inté::

581

pinga repyrã‟i jepe ajou... porque

582

amba‟eapoa gui... ( ) Por que Márcio

583

ijayvu “pô jejy pejaya, pejaya só:: pe‟yu

584

pekuapy, agora peamba‟EAPOA rupi

585

pe‟yu ramo, xee ma napenãmo‟ãi...

586

peamba‟eapo (tema)... agora jejy peru::

comigo... enquanto eu estava à toa,
chega o jurua fala “olha... dá me/ dá
pra vender uns:: dois três cachos de

cachos

de

banana,

eu

vou

587

pevende ha‟e gui, ha‟e va‟e kuere...

588

pe‟yu ramo, inté

589

pa...” Então uma coisa que tem que

590

pensar, colocar na cabeça... Xee po rami

591

rive xee xeayvu...

592

((palmas))

593

Alguns: Ha‟evea rupi...

banana, eu vou comprar...” Pronto... ali já
vou conseguir já:: o dinheirinho do açúcar...
às vezes inté:: ainda que seja o dinheirinho
da pinga eu consigo... porque é do meu
trabalho... ( ) Por que Márcio falou “pô
vocês cortam palmito, vocês cortam só::
ficam bebendo, agora se vocês bebessem
[com o dinheiro] do trabalho, de maneira
nenhuma eu faria conta... [se] vocês
estivessem (sempre) trabalhando... agora

xee direito aperde

vocês trazem:: palmito, vocês vendem e
disso [do palmito]... se vocês bebem, inté
eu perco todo o direito...” Então uma coisa
que tem que pensar, colocar na cabeça...
Somente assim que eu vou falar...
((palmas))
Alguns: Tem razão...
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E2 (4a):

E2 (4a):

594

Nhandeka‟arupajuma...

Boa tarde para todos...

595

Todos: Nhande ka‟arupajuma...

Todos: Boa tarde...

596

Xee pete moko„i (rupi xeayvu ta)...

Eu

597

Alguns: Nei...

598

Acho que:: tovaja E33 ijayvu ha‟evea

599

rupi... xeru ijayvu avi ha‟evea rupi...

(vou

falar)

uma

ou

duas

[palavrinhas]...
Alguns: Vá, então, fale...cvi
Acho que:: o cunhado E33 falou com
razão... meu pai [E5] também falou com
razão...
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LADO B
600

129

601 E2

(4a): ((continuação))

E2 (4a): ((continuação))

602 (

)... só jejy re (tema aiko)... se::... e

( )... (vivi sempre) só do palmito... se::... e

603

roubando por aí... eu também... desde

roubando por aí... eu também... desde

604

que

605

pouco” (e‟i ramo)... ( ) xee ndaavei avi (

pouco” (quando falou)... ( ) eu não fui

606

)... só aiko rive tema... só amba‟eapo

mais também ( )... só vivi sempre à toa...

607

nguau

só trabalhando ainda que fosse um

608

amba‟eapo... E40 ajuda... só ha‟e rupi

pouquinho

609

rive aiko... Acho que ha‟e rami ae... que

trabalhando no viveiro [de peixes]...cvii

610

nem E4 aipo e‟i “pô... tem que... peoo

ajudando E40...

611

cacique

tembi‟u

Acho que é asim mesmo... que nem E4

612

ogueru... tem que:: florestal ruvixa

disse “pô... tem que... vão nos caciques

613

ogueru tembi‟u, ha‟e ova py... de tudo

[juruas] e peçam [para] trazerem

614

nhandevýpe omee...” MAS E SE

alimento... tem que:: o cacique da [polícia]

615

DAR?... nós não vamos trabalhar?... a

616

comunidade

617

colaborar, vai ter:: milharal, mandiocal,

618

bananal... é:: canaty, tudo... vai ter:: vai

619

ter condições de fazer?... Não vai ter...

620

Como E34 falou QUAN::tas comida...

621

QUANtas tonelada de comida que não

622

veio pro Silveira... aqui... cadê que nós

623

fizemos?...

E1 falou que:: “vamos parar um

avi...

kuéry

viveiro

rupi

peporandu

vai

trabalhar,

que

rive

E1 falou que:: “vamos parar um

também...

somente

só vivendo assim...

florestal [tem que] trazer alimento, ele [tem
que] chegar... [e] dar de tudo para nós...”

vai

MAS E SE DAR?... nós não vamos
trabalhar?... a comunidade vai trabalhar, vai
colaborar, vai ter:: milharal, mandiocal,
bananal... é:: canavial, tudo... vai ter:: vai ter
condições de fazer?... Não vai ter... Como
E34 falou QUAN::tas comida... QUANtas
tonelada de comida que não veio pro
Silveira... aqui... cadê que nós fizemos?...
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624

Não fizemos NA::da... nem um pezinho

Não fizemos NA::da... nem um pezinho

625

de mandioca nhanhot va‟ekue não

de mandioca [que] nós plantamos, não

626

TEM por aqui... né?... E quando a::

627

gente passa em apuro, ainda a gente

628

reCLAma... vai pra cima do cacique

629

“PÔ CACIque tá:: proibindo de vender

630

palmito...” Pô... nós temos que pensar

631

do nosso lado, não é só:: ir pra cima do

632

cacique... Eu mesmo, eu não reclamo de

633

ninguém... né?... EU NÃO traBAlho,

634

não faço nada, não tô nem aí... Acho que

635

nós temos que PENSAR de hoje em

636

diante como... tovaja E33

637

“vamos se preocuPAR com a nossa

638

TErra... nós temos terra... pra plantar::

639

pra colher::...” Poxa... com cinqüenta

640

reais... você faz uma compra... dá pra

641

você trabalhar... roçar um:: pakovaty...

642

né?... QUE NEM, tem um baNANAL

643

ALI, Ó... tá ali o bananal... ninGUÉM

644

LIMpa... tá tudo no mato... tá virando

645

até banheiro...

646 E5

TEM por aqui... né?... E quando a::
gente passa em apuro, ainda a gente
reCLAma... vai pra cima do cacique
“PÔ CACIque tá:: proibindo de vender
palmito...” Pô... nós temos que pensar
do nosso lado, não é só:: ir pra cima do
cacique... Eu mesmo, eu não reclamo de
ninguém... né?... EU NÃO traBAlho,
não faço nada, não tô nem aí... Acho que
nós temos que PENSAR de hoje em
diante como... o cunhado E33 falou

falou

“vamos se preocuPAR com a nossa
TErra... nós temos terra... pra plantar::
pra colher::...” Poxa... com cinqüenta
reais... você faz uma compra... dá pra
você trabalhar... roçar um:: bananal...
né?... QUE NEM, tem um baNANAL
ALI, Ó... tá ali o bananal... ninGUÉM
LIMpa... tá tudo no mato... tá virando
até banheiro...
E5 (5a): Isso daí até foi Nel/...

(5a): Isso daí até foi Nel/...
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647 ninGUÉM

LIMpa... né?... Pô ninguém
E5 (6a):

648
649

ninGUÉM LIMpa... né?... Pô ninguém
E5 (6a): Isso daí até foi E11

Isso daí até foi

E11 que falou...

650 limpa,

que falou...

se:: alguém limpasse ali... pô... se

limpa, se:: alguém limpasse ali... pô... se

651

o cara for:: roubar LÁ, é claro que o cara

o cara for:: roubar LÁ, é claro que o cara

652

vai lá e falar, pô... se eu for lá, se alguém

vai lá e falar, pô... se eu for lá, se alguém

653

E5 (7a): Amongue onhot va‟e kue

E5 (7a): Alguém plantou e está fedido...

654

iné...

655

limpar... se o Pirã limpar lá e se eu for

656

cortar um banana madura o:: pi/ é

657

claro... Pirã vai chegar pra mim e falar...

658

“Pô, E2, cê não tem bananal lá, cê tá

659

pegando meu... meu... minha banana

660

madura...” É claro... Assim tamBÉM é

661

jurua kuéry... se jurua me ver lá na::

662

Barra

663

carregando palmito... porque jurua não

664

é igual NÓS... ele não vai chegar pra

665

mim e falar “pô por que que cê tá::...”

666

Ele prefere dar um TIro em mim do

667

que:: tá falando numa boa comigo... Pô

668

agora::...

669

limpar... se o Pirã limpar lá e se eu for

do

Una

cortando

cortar um banana madura o:: pi/ é
claro... Pirã vai chegar pra mim e falar...
“Pô, E2, cê não tem bananal lá, cê tá
pegando meu... meu... minha banana
madura...” É claro... Assim tamBÉM
é[são] os juruas... se jurua me ver lá
na:: Barra do Una cortando palmito,
carregando palmito... porque jurua não

palmito,

é igual NÓS... ele não vai chegar pra
mim e falar “pô por que que cê tá::...”
Ele prefere dar um TIro em mim do
que:: tá falando numa boa comigo... Pô
agora::...
Alguém: É verdade...

Alguém: Anhete...
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670 eu

não sei:: eu não sou contra de cortar

eu não sei:: eu não sou contra de cortar

671

palmito, eu não sou contra de liberar

palmito, eu não sou contra de liberar

672

palmito, se liberar liberou, se cortar

palmito, se liberar liberou, se cortar

673

cortou... tô nem aí... porque:: mesmo

cortou... tô nem aí... porque:: mesmo

674

que liberar, eu não vou cortar palmito...

que liberar, eu não vou cortar palmito...

675

Eu já falo CLAro... Vocês podem ver,

Eu já falo CLAro... Vocês podem ver,

676

pode até:: pode até me vigiar... Eu não

pode até:: pode até me vigiar... Eu não

677

vou cortar mais palmito... pode cacique

vou cortar mais palmito... pode[m] os

678

kuéry, liderança kuéry liberar, mas::...

caciques, as lideranças liberar, mas::...

679

eu não vou mais cortar palmito... eu

eu não vou mais cortar palmito... eu

680

prefiro ajudar xeramo E40, ajudar

prefiro ajudar xeramo E40, ajudar

681

qualquer um... qualQUER um que

qualquer um... qualQUER um que

682

seja... E36, Cheiro::so... E14,

seja... E36, Cheiro::so... E14,

683

E39,

684

chamar tô indo... tô ajudando... Mas...

chamar tô indo... tô ajudando... Mas...

685

vamos PEN::sar, vamos se preocu/...

vamos PEN::sar, vamos se preocu/...

686

poxa::... nós... Peralta... sa::be que nós

poxa::... nós... Peralta... sa::be que nós

687

somos LADRÃO de palmito, ele fala

somos LADRÃO de palmito, ele fala

688

isso... “es/ os índios que tá lá na aldeia...

isso... “es/ os índios que tá lá na aldeia...

689

são ladrão de palmito... Eles querem

são ladrão de palmito... Eles querem

690

aquela terra porque:: querem tirar

aquela terra porque:: querem tirar

691

palmito...” É isso que ele fala...

palmito...” É isso que ele fala...

E17,

E37, qualquer um... se me

E39,
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E17,

E37, qualquer um... se me

692 Por

isso que o juiz federal mandou

Por isso que o juiz federal mandou

693

colocar lá:: a porteira, e agora ninguém

colocar lá:: a porteira, e agora ninguém

694

passa, nem pra pescar, nem pra caçar,

passa, nem pra pescar, nem pra caçar,

695

nem pra buscar taquara, NADA... que o

nem pra buscar taquara, NADA... que o

696

cara não deixa... Por que que nós

cara não deixa... Por que que nós

697

perdemos nisso?... Perdemos porque a

perdemos nisso?... Perdemos porque a

698

gente andou roubando pela faZENda,

gente andou roubando pela faZENda,

699

pra lá:: pra cá, Barra do Una, Juréia, não

pra lá:: pra cá, Barra do Una, Juréia, não

700

sei onde que é... E se nós continuar

sei onde que é... E se nós continuar

701

assim?... É capaz de a gente perder essa

assim?... É capaz de a gente perder essa

702

terra TUDInho... Agora:: todo mundo

terra TUDInho... Agora:: todo mundo

703

fala “pô, xera‟y, xera‟y...” ATÉ EU

fala “pô, meu filho, meu filho...” ATÉ

704

penso nos meus filhos... Pô, eu penso

EU penso nos meus filhos... Pô, eu

705

também nos meus filhos... Pô:: mas o

penso também nos meus filhos... Pô::

706

que é que eu vou fazer?... Se eu

mas o que é que eu vou fazer?... Se eu

707

pensasse nos meus filhos, eu já tinha::

pensasse nos meus filhos, eu já tinha::

708

mi::lho... eu já tinha:: bana::na, eu já

mi::lho... eu já tinha:: bana::na, eu já

709

tinha manDIO::ca, eu já tinha batatinha,

tinha manDIO::ca, eu já tinha batatinha,

710

tudo... Mas não, eu não penSEI... Eu

tudo... Mas não, eu não penSEI... Eu

711

pensei igual os outros, só em andar com

pensei igual os outros, só em andar com

712

TÊnis boNI::to... calça limpa, dinheiro

TÊnis boNI::to... calça limpa, dinheiro

713

no bolso, tomando pin::ga, cerve::ja,

no bolso, tomando pin::ga, cerve::ja,

714

jogando snoo::ker, é isso que eu

jogando snoo::ker, é isso que eu

715

pensei...

pensei...
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716 Mas

pensar no meu filho mesmo eu não

Mas pensar no meu filho mesmo eu não

717

pensei... Se eu pensasse nos meus

pensei... Se eu pensasse nos meus

718

filhos, eu não tava aí:: chorando

filhos, eu não tava aí:: chorando

719

querendo comer piPO::ca, boLA::cha...

querendo comer piPO::ca, boLA::cha...

720

Tem gente que fala, que “pô, eu tenho

Tem gente que fala, que “pô, eu tenho

721

que tirar palmito, xera‟y quer comer::

que tirar palmito, meu filho quer

722

do::ce... quer tomar um guaraNÁ:: quer

comer::

723

comer piPOca, BOLAcha...” Não é

guaraNÁ::

724

isso... PriMEIRO nós tem que se

BOLAcha...” Não é isso... PriMEIRO

725

preocupar com... essa terra que nós

nós tem que se preocupar com... essa

726

temos... e no mesmo tempo com os

terra que nós temos... e no mesmo

727

nossos filhos... Se eu ach/ se nós achar

tempo com os nossos filhos... Se eu ach/

728

CINQÜENta, quarenta real... pô:: vai lá

se nós achar CINQÜENta, quarenta

729

no mercado, compra uns:: negocinho,

real... pô:: vai lá no mercado, compra

730

pô...

já traz, no outro dia já tá

uns:: negocinho, pô... já traz, no outro

731

trabalhan::do... Pô s/ terça, quarta,

dia já tá trabalhan::do... Pô s/ terça,

732

quinta, sexta... dia de semana, tem gente

quarta, quinta, sexta... dia de semana,

733

andando de tênis, de:: de calça limpa...

tem gente andando de tênis, de:: de

734

pô, passean::do, mesma coisa... a

calça limpa... pô, passean::do, mesma

735

gente:: nós temos um costume feio...

coisa... a gente:: nós temos um costume

736

quer andar igual jurua, pô... quer ter

feio... quer andar igual jurua, pô... quer

737

bicicle::ta... quer ter:: tênis bom:: quer

ter bicicle::ta... quer ter:: tênis bom::

738

ser RIco... É ISSO que nós pensa... Nós

quer ser RIco... É ISSO que nós pensa...

739

pensa igual jurua, nós quemos se/... nós

Nós pensa igual jurua, nós quemos se/...

740

queremos ser rico...

nós queremos ser rico...
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do::ce...
quer

quer

tomar

comer

um

piPOca,

741

Pô mas nós índios não pode pensar

Pô mas nós índios não pode pensar

742

assim... nós não tamos:: não podemos

assim... nós não tamos:: não podemos

743

pensar em:: ser:: rico... ter dinheiro... ter

pensar em:: ser:: rico... ter dinheiro... ter

744

um carro... Nós já tamos RIco com

um carro... Nós já tamos RIco com

745

nosso... com nossa terra... Na nossa

nosso... com nossa terra... Na nossa

746

terra TEM ou::ro, na nossa terra tem::

terra TEM ou::ro, na nossa terra tem::

747

madei::ra... tem te::rra, tem arei::a...

madei::ra... tem te::rra, tem arei::a...

748

Nós somos ricos... Pô... vamos penSAR

Nós somos ricos... Pô... vamos penSAR

749

um pou::co:: vamos parar pra pensar um

um pou::co:: vamos parar pra pensar um

750

pou::co... Por que... E10 minhã falou

pou::co... Por que... conforme E10 falou

751

agora pouco pra nós... cês ouviram...

agora pouco pra nós... cês ouviram...

752

“mesmo que peproibi te xee aa rã jaya

“mesmo que vocês proibirem, eu vou

753

jejy...” Por que que ele falou isso?...

754

Ele não PENsa nele... ele não PENsa na

755

mãe LÁ... se ele for lá cortar e jurua

756

chega e MATA ele... ele pensa que a

757

mãe quando:: sou::ber que ele tá morto,

758

a mãe vai fazer fes::ta... vai fazer um

759

bai::le... “Ah, meu filho tá morto...”

760

Não é isso... A MÃE é capaz de até::

761

levar um CHOque e até desmaiar... É

762

isso que ele não pensa...

763

cortar palmito...” Por que que ele falou
isso?... Ele não PENsa nele... ele não
PENsa na mãe LÁ... se ele for lá cortar e
jurua chega e MATA ele... ele pensa
que a mãe quando:: sou::ber que ele tá
morto, a mãe vai fazer fes::ta... vai fazer
um bai::le... “Ah, meu filho tá morto...”
Não é isso... A MÃE é capaz de até::
levar um CHOque e até desmaiar... É
isso que ele não pensa...
Alguém: É verdade...

Alguém: Anhete...
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764 Não

é i::sso... Pô... TODO mundo tem

Não é i::sso... Pô... TODO mundo tem

765

amor, quanto mais a MÃE, a mãe se

amor, quanto mais a MÃE, a mãe se

766

preocu::pa com os filhos... Não é só a

preocu::pa com os filhos... Não é só a

767

mãe, todo mundo... se:: si/... poxa se

mãe, todo mundo... se:: si/... poxa se

768

um:: se um:: parente nosso morrer

um:: se um:: parente nosso morrer

769

aqui... só por causa de palmito como

aqui... só por causa de palmito como

770

que a gente vai... ficar?... É isso é as::...

que a gente vai... ficar?... É isso é as::...

Alguém:

Anhete...

Alguém: É Verdade...

772

não é só comunidades, NÓS temos que

não é só comunidades, NÓS temos que

773

pensar, eu não vou falar que:: E4 tem

pensar, eu não vou falar que:: E4 tem

774

que pensar, E19

que pensar, E19

775

Duca tem que pensar, E11 tem que

Duca tem que pensar, E11 tem que

776

pensar, E39 tem que pensar... TODOS

pensar, E39 tem que pensar... TODOS

777

NÓS temos que pensar... TODOS

NÓS temos que pensar... TODOS

778

NÓS... qualquer um... até as muLHER

NÓS... qualquer um... até as muLHER

779

têm que pensar... né?... Não é que eu::

têm que pensar... né?... Não é que eu::

780

sou contra:: n::ão é que eu tô:: acusando

sou contra:: n::ão é que eu tô:: acusando

781

ninGUÉM de:: cortar palmito lá fora...

ninGUÉM de:: cortar palmito lá fora...

782

Não é isso...

Não é isso...

783

ninguém::

784

primeiramente nós temos que PENSAR

primeiramente nós temos que PENSAR

785

do nosso lado... e:: ter respeito pelas

do nosso lado... e:: ter respeito pelas

786

pessoa... senão nu::/ não tem jeito... E

pessoa... senão nu::/ não tem jeito... E

787

agora e se lib/ liberar palmito...

agora e se lib/ liberar palmito...

771

eu

tem que pensar...

Eu não tô acusando
não

tô::...

mas::

ninguém::
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eu

tem que pensar...

Eu não tô acusando
não

tô::...

mas::

788 É

CLAro... se liberar palmito, é claro...

É CLAro... se liberar palmito, é claro...

789

até EU VOU lá na Barra do Una, aqui

até EU VOU lá na Barra do Una, aqui

790

em Juréia, até eu vou cortar... porque, é

em Juréia, até eu vou cortar... porque, é

791

claro, tá liberado de cortar palmito, eu

claro, tá liberado de cortar palmito, eu

792

não vou aqui... aqui nesses MOrrão

não vou aqui... aqui nesses MOrrão

793

cortar não... Se liberar hoje... amanhã

cortar não... Se liberar hoje... amanhã

794

já:: tô com uma mochilinha, pegando

já:: tô com uma mochilinha, pegando

795

ônibus, já tô lá na Barra do Una

ônibus, já tô lá na Barra do Una

796

cortando palmito... E tem gente que fica

cortando palmito... E tem gente que fica

797

até lá, debaixo da ponte, lá... e:: não

até lá, debaixo da ponte, lá... e:: não

798

volta a semana inteira, lá... fica lá::

volta a semana inteira, lá... fica lá::

799

embaixo da ponte cortando palmito e

embaixo da ponte cortando palmito e

800

beBENDO... E tem gente que fala::

beBENDO... E tem gente que fala::

801

corta palmito... vai lá e traz alguma

corta palmito... vai lá e traz alguma

802

coisinha... Não... Quantas vezes que eu

coisinha... Não... Quantas vezes que eu

803

já vi... os caras lá debaixo da ponte... SÓ

já vi... os caras lá debaixo da ponte... SÓ

804

BEBENdo...

cortando

palmito

e

BEBENdo...

cortando

palmito

e

805

beBENdo::...

cortando

palmito

e

beBENdo::...

cortando

palmito

e

806

bebendo... Era só isso... E por que que

bebendo... Era só isso... E por que que

807

nós

nós

808

PALmito?... Porque nós não queria...

PALmito?... Porque nós não queria...

809

Porque quando apy rova ypy‟i, o

Porque quando no comecinho, aqui deste

810

JO::ca... o Joca é:: comprador anTIgo...

lado, o JO::ca... o Joca é:: comprador

811

mais antigo... de todos... Quando eu

anTIgo... mais antigo... de todos... Quando

812

vim lá de Ubatuba... né?... xejaryi:: ( )

eu vim lá de Ubatuba... né?... minha avó:: ( ).

não

FICAmos

rico

com
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não

FICAmos

rico

com

813

tio E5 reve, aju rã... já... o Joca já TAVA

com tio E5, quando eu vim... já... o Joca

814

comprando palmito naquela época... E

já TAVA comprando palmito naquela

815

quando nós ganhemos, quando E40...

época... E quando nós ganhemos,

816

E40... tava o:: E3... tava o meu pai::

quando E40... E40... tava o:: E3... tava

817

liderança ikuai... quando nós ganhemos

o meu pai:: liderança que está [aqui]...

818

ne/ essa terra, não foi E3?... quando

quando nós ganhemos ne/ essa terra,

819

nós mudemos pra cá ó... aqui era só

não foi E3?... quando nós mudemos pra

820

palmital, pra lá era só palmito... pra lá::

cá ó... aqui era só palmital, pra lá era só

821

daqui pra lá:: até a porteira era só

palmito... pra lá:: daqui pra lá:: até a

822

palMI::to... Pô, depois mudemo pra cá...

porteira era só palMI::to... Pô, depois

823

vieram xeretarã kuéry, xexy‟y kuéry...

mudemo pra cá...

824

naquele tempo:: ainda Inácio rangue‟i

parentes,

825

gue‟i oiko... vieram de lá de Bananal,

tempo:: ainda o falecido Inácio era

826

vieram aqui... poxa... naquela época

vivo... vieram de lá de Bananal, vieram

827

tinha palmito... e o JOCA vinha... e o

aqui... poxa... naquela época tinha

828

Joca não:: vinha... em quinze em quinze

palmito... e o JOCA vinha... e o Joca

829

dias, ele vinha de:: se::mana... semana

não:: vinha... em quinze em quinze dias,

830

por semana ele:: vinha, enCHIA aquele

ele vinha de:: se::mana... semana por

831

caminhãozinho só de PALMIto... E por

semana ele:: vinha, enCHIA aquele

832

que que ninguém penSOU naquele::

caminhãozinho só de PALMIto... E por

833

naquela:: naquela época?... Se todo

que que ninguém penSOU naquele::

834

mundo pensasse naquela ÉPOca... é

naquela:: naquela época?... Se todo

835

claro que estaria rico até hoje... tinha

mundo pensasse naquela ÉPOca... é

836

dinheiro no ban::co... calça lim::pa,

claro que estaria rico até hoje... tinha

minhas

vieram meus
tias...

naquele

dinheiro no ban::co... calça lim::pa,
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837 tê::nis...

alguém acho que ia até:: ia ter

tê::nis... alguém acho que ia até:: ia ter

838

um carro já... Mas não... os cara só

um carro já... Mas não... os cara só

839

pensava de beber pin::ga... só:: jogar

pensava de beber pin::ga... só:: jogar

840

tudo fora o::

dinheiro... Era só isso

tudo fora o::

dinheiro... Era só isso

841

que::... NÓS

pensamos... né?... E

que::... NÓS

pensamos... né?... E

842

agora acabou palmito... eles:: NÓS

agora acabou palmito... eles:: NÓS

843

FAla que o cacique quer pro/ quer

FAla que o cacique quer pro/ quer

844

proibir, o Márcio quer proibir... mas não

proibir, o Márcio quer proibir... mas não

845

É proibir... não É proibir... é que nu/...

É proibir... não É proibir... é que nu/...

846

nós não temos mais palmito na:: na

nós não temos mais palmito na:: na

847

aldeia, na nossa aldeia... A não ser que

aldeia, na nossa aldeia... A não ser que

848

você entrar aqui e cortar aqueles

você entrar aqui e cortar aqueles

849

fini::nho como::

fini::nho como::

850

né?... Eu MESmo... por que que::... eu

né?... Eu MESmo... por que que::... eu

851

falo que não PO::de cortar palmito...

falo que não PO::de cortar palmito...

852

Por que que eu falo que não pode?... Eu

Por que que eu falo que não pode?... Eu

853

não tô

não tô

854

palmito... Eu falo que não POde cortar

855 palmito

as pessoa... faz...

proibindo ninguém

porque::

os

cara

cortar

as pessoa... faz...

proibindo ninguém

cortar

palmito... Eu falo que não POde cortar

corta

palmito

porque::

os

cara

corta

856 FINI::nho... fini::nho demais... Eles... a

FINI::nho... fini::nho demais... Eles... a

857 gente não corta palmito bom, e não TEM,

gente não corta palmito bom, e não TEM,

858 como é que a gente vai cortar?... O Joca

como é que a gente vai cortar?... O Joca

859 mesmo tá comprando palmito daqueles

mesmo tá comprando palmito daqueles

860 fini::nho nã::o tem nem carne... né?... Não

fini::nho nã::o tem nem carne... né?... Não

861 sei como que ele compra...

sei como que ele compra...

140

862 Ele

compra porque a gente tá precisando,

Ele compra porque a gente tá precisando,

863

não sei... pô, uma vez eu leVEI, não sei

não sei... pô, uma vez eu leVEI, não sei

864

Alguém: E reclama também...

Alguém: E reclama também...

865

com QUEM LÁ:: cheguemos lá:: levei

com QUEM LÁ:: cheguemos lá:: levei

866

palmitinho e:: fini::nho... o que que o

palmitinho e:: fini::nho... o que que o

867

Joca falou?... “Pô... por que que você

Joca falou?... “Pô... por que que você

868

não cortou palmito bom e traz... traz

não cortou palmito bom e traz... traz

869

esse palmito igual pau?...” Por que que

esse palmito igual pau?...” Por que que

870

ele... falou ISSO pra mim, na MInha

ele... falou ISSO pra mim, na MInha

871

CAra... E o que que eu podia falar?

CAra... E o que que eu podia falar?

872

Nada... QUASE que não comprou, ele

Nada... QUASE que não comprou, ele

873

falou “ah:: pode voltar com esse palmito

falou “ah:: pode voltar com esse palmito

874

porque eu não::” Aí eu falei “mas eu já

porque eu não::” Aí eu falei “mas eu já

875

trouxe... paga pelo menos oito reais aí a

trouxe... paga pelo menos oito reais aí a

876

dúzia, eu deixo...” ((risos)) Aí ele falou

dúzia, eu deixo...” ((risos)) Aí ele falou

877

“tá bom então...” Aí...

“tá bom então...” Aí...

878

naquele dia, levei cinco dúzias, não deu

naquele dia, levei cinco dúzias, não deu

879

pra mim fazer... compra... não deu nem

pra mim fazer... compra... não deu nem

880

pra mim comprar:: de:: tudo... Só dava

pra mim comprar:: de:: tudo... Só dava

881

mesmo pra pin::ga, pra tomar pinga,

mesmo pra pin::ga, pra tomar pinga,

882

beber lá:: e:: ficar lá caído... só pra isso

beber lá:: e:: ficar lá caído... só pra isso

883

que dava... né?... Então aí::... então nós

que dava... né?... Então aí::... então nós

884

temos que pensar:: um pouco... pô, E36

temos que pensar:: um pouco... pô, E36

885

que é maiOR PINGU::ço...

que é maiOR PINGU::ço...

NÃO DEU
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NÃO DEU

886 ele

acha cinco reais, ele vai lá no Renato,

ele acha cinco reais, ele vai lá no
cviii

887

daqui a pouco ele TÁ BOM... é::

Renato,

daqui a pouco ele TÁ

888

faLAN::do um mon::te de coisa:: mas

BOM... é:: faLAN::do um mon::te de

889

ele tá trabalhan::do lá... ele tem as suas

coisa:: mas ele tá trabalhan::do lá... ele

890

coisas... e ore, que ore pyaukue... que

tem as suas coisas... e nós, nós que

891

nem Zi/ os cara que é:: “xee ma aka‟u

somos jovens... que nem Zi/ os cara

892

eva‟e, eu não compro pinga...” mas

que é:: “eu não sou dos que bebem, eu

893

n::ão... o cara... QUER dinheiro é pra::

894

comprar ciga::rro... é:: mas... não faz

895

NAda... não traBAlha... NISSO que tá::

896

não dá certo... né?... joga snoo::ker...

897

compra... compra tê::nis... o:: E8 rei

898

minhã... entregou palmito, que que ele

899

comprou?... Comprou:: tênis novo...

900

comprou uma mochila nova... e:: cadê...

901

ijaryi precisa... cadê que ele deu?...

902

Gastou tudo... ( )... primeira coisa que

903

nós temos que pensar... pô:: vendeu::

904

uma dúzia, duas dúzia de palmito...

905

cin::qüenta, cem reais... pô, vamos

906

pensar de comprar aliMENTO... chegou

907

na nossa casa tudo bem... comprou

908

guaraNÁ, boLACHA, pros fi::lhos,

não compro pinga...” mas n::ão... o
cara... QUER dinheiro é pra:: comprar
ciga::rro... é:: mas... não faz NAda...
não traBAlha... NISSO que tá:: não dá
certo... né?... joga snoo::ker... compra...
compra tê::nis... o:: como o E8...
entregou

palmito,

que

que

ele

comprou?... Comprou:: tênis novo...
comprou uma mochila nova... e:: cadê...
a avó dele precisa... cadê que ele deu?...
Gastou tudo... ( )... primeira coisa que
nós temos que pensar... pô:: vendeu::
uma dúzia, duas dúzia de palmito...
cin::qüenta, cem reais... pô, vamos
pensar de comprar aliMENTO... chegou
na nossa casa tudo bem... comprou
guaraNÁ, boLACHA, pros fi::lhos,
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909 tudo

bem... mas na segunda, terça, quarta

tudo bem... mas na segunda, terça, quarta

910

e QUINta... já sabe o que fazer... roçar

e QUINta... já sabe o que fazer... roçar

911

um pedaço, pelo menos plantar:: um::

um pedaço, pelo menos plantar:: um::

912

uns:: quinze pés de banana... pô, já dá...

uns:: quinze pés de banana... pô, já dá...

913

né?... Acho que:: nós temos que pensar

né?... Acho que:: nós temos que pensar

Alguém: Anhete...

914
915 daqui

Alguém: E verdade...

por diante, não é só:: roubar,

daqui por diante, não é só:: roubar,

916

roubar, roubar, roubar palmito da área

roubar, roubar, roubar palmito da área

917

do:: jurua kuéry... não é bom não... Que

do::[s] juruas... não é bom não... Que

918

nem o E4 fala... “Pô, tem jurua que se o/

nem o E4 fala... “ Pô, tem jurua que se

919

oferece a fazenda dele pra cortar

o/ oferece a fazenda dele pra cortar

920

palmito...” né?... Ele oferece pra cortar

palmito...” né?... Ele oferece pra cortar

921

palmito... mas ele não tá nem aí... Tem::

palmito... mas ele não tá nem aí... Tem::

922

gente que só quer complicar a gente... só

gente que só quer complicar a gente... só

923

pensa em:: fazer o índio de paLHAÇO...

pensa em:: fazer o índio de paLHAÇO...

924

só isso que ele fala... ele fala ele:: faz

só isso que ele fala... ele fala ele:: faz

925

também... Só pra complicar mesmo... A

também... Só pra complicar mesmo... A

926

gente não sabe qual jurua que é:: esse

gente não sabe qual jurua que é:: esse

927

que fala... de repente é do Peralta, sei

que fala... de repente é do Peralta, sei

928

lá... tem muita gente do Peralta aí...

lá... tem muita gente do Peralta aí...

929

Aqui em JURÉIA mesmo, aqui é:: a

Aqui em JURÉIA mesmo, aqui é:: a

930

Juréia inteiri::nha... é tudo DELE, é

Juréia inteiri::nha... é tudo DELE, é

931

tudo Peralta,

tudo Peralta,
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932

é TUDO parente dele que fez...

933

E1 (14a):

E1 (14a):

934

San::tos, Brasí::lia, São Pau::lo...

San::tos, Brasí::lia, São Pau::lo...

E5 (8a): Aqui Varanda...

935
936

é TUDO parente dele que fez...

E5 (8a): Aqui Varanda...

aqui Varanda aqui é tudo dele...

937 Aqui

aqui Varanda aqui é tudo dele...

Varanda, aqui... essa região é

Aqui Varanda, aqui... essa região é

938

TUDO dele... até aqui, vem em roda

TUDO dele... até aqui, vem em roda

939

aqui PE::ga aquele mato lá:: VIRA não

aqui PE::ga aquele mato lá:: VIRA não

940

sei aonde... é tudo dele... A Lelo lá...

sei aonde... é tudo dele... A Lelo lá...

941

tem uma porteira lá, Morada do Sol...

tem uma porteira lá, Morada do Sol...

942

aquele lá é tudo dele... Dinheiro:: o cara

aquele lá é tudo dele... Dinheiro:: o cara

943

é HOmem do dinheiro... Ele não tem::

é HOmem do dinheiro... Ele não tem::

944

não tá nem aí... se eu for lá embaixo e::

não tá nem aí... se eu for lá embaixo e::

945

e:: o cara me der um tiro e me matar... a

e:: o cara me der um tiro e me matar... a

946

Funai vai lá falar com o:: Peralta pra ver

Funai vai lá falar com o:: Peralta pra ver

947

o que é que ele vai falar... “Ah:: o índio

o que é que ele vai falar... “Ah:: o índio

948

foi roubar palmito, eu:: mandei o ca/ o

foi roubar palmito, eu:: mandei o ca/ o

949

meu guarda queimar ele... pronto...” É

meu guarda queimar ele... pronto...” É

950

isso que o Peralta vai falar... O cara tem

isso que o Peralta vai falar... O cara tem

951

diNHEI::ro...

diNHEI::ro...

952

supermerca::do, ele paga qualquer

supermerca::do, ele paga qualquer

953

advogado, ele paga juiz... paGA até

advogado, ele paga juiz... paGA até

954

depuTADO federal...

depuTADO federal...

o

cara

tem
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o

cara

tem

955 paga...

ele faz tudo... prefeitu::ra... o

paga... ele faz tudo... prefeitu::ra... o

E1 (15a): Prefeitu::ra...

956
957 Costinha

mesmo:: se candidatou

E1 (15a): Prefeitu::ra...
pra

Costinha mesmo:: se candidatou

pra

958

vereador por quê?... Ele pagou... ele

vereador por quê?... Ele pagou... ele

959

patrociNOU o Costinha... né?... Não sei

patrociNOU o Costinha... né?... Não sei

960

como que ele:: não ganhou, e se ele

como que ele:: não ganhou, e se ele

961

ganhasse, aí que nós tava ferrado

ganhasse, aí que nós tava ferrado

962

mesmo...

mesmo...

963 E1

(16a):

E1 (16a):

964

Costinha... kuéry regua não queria que::

965

é:: quiosque ox porque não quer o

que::

966

índio lá:: vendendo as coisa...

quiosquecixporque não quer o índio

967 Então

Os parentes do Costinha... não queria[m]

é isso:: acho que:: eu já falei

é::

[queriam]

tirar

o

lá:: vendendo as coisa...

968

demais... já é duas... duas e quinze... tem

Então é isso:: acho que:: eu já falei

969

mais gente pra falar... então era isso...

demais... já é duas... duas e quinze... tem

970

eu não:: não tô aqui pra:: oFENDER

mais gente pra falar... então era isso... eu

971

ninGUÉM... né?... Não tô acusando

não:: não tô aqui pra:: oFENDER

972

ninguém, eu tô:: só:: falan::do... só:: só

ninGUÉM...

973

dando opinião... Agora... eu não sei...

ninguém, eu tô:: só:: falan::do... só:: só

974

maioria... doze falaram que... tem que

dando opinião... Agora...

975

liberar o palmito... Maioria ficou

maioria... doze falaram que... tem que liberar

976

indeciso... falou que se cortasse podia...

o palmito... Maioria ficou indeciso... falou

né?... Não tô acusando

que se cortasse podia...
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eu não sei...

977 se

não cortasse também... e só dois, três

se não cortasse também... e só dois, três

978

com E34, que:: falou que:: não:: não

com E34, que:: falou que:: não:: não

979

adianta... porque não tem palmito...

adianta... porque não tem palmito...

980

né?...

né?...

981 E1

(17a):

982 Teve dois

E1 (17a):
kunhãgue também que falou...

Teve

983 Tá aqui:: tá aqui E11, E24, E4, E15, E19,

dois

mulheres

também

que

falou[aram]...

984

E21, E22, E23, E30, E22, E31... E29,

Tá aqui:: tá aqui E11, E24, E4, E15, E19,

985

falou que:: tem que liberar palmito...

E21, E22, E23, E30, E22, E31... E29,

986

Liberar como?... Ó... só se ir lá roubar::

falou que:: tem que liberar palmito...

987

((falam outras pessoas; a única que pude

Liberar como?... Ó... só se ir lá roubar::

988

entender foi E23))

((falam outras pessoas; a única que pude

989

E23 (2a):

entender foi E23))

990

Xee ndaxeayvui... naipotavei ae jejy

E23 (2a):

991

ojaya porque::...

Eu não falei... eu não quero mais cortar

992

Só se for pra roubar, aí... se for pra

palmito porque::...

993

roubar até EU:: até eu:: falo que tem que

Só se for pra roubar, aí... se for pra

994

liberar...

roubar até EU:: até eu:: falo que tem que

995

E13 (2a):

liberar...

996

Amboae ma carnaval peve‟i... amboae

E13 (2a):

997

ma xero pa peve‟i... ((risos))

Outros [pediram] até o carnaval...
outros até acabar a minha casa...
((risos))
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998

Até eu vou lá roubar... Então é::

999

minha palavra é isso... eu acho que::

minha palavra é isso... eu acho que::

E36?... fala um pouco aí...

E36?... fala um pouco aí...

E36:

E36:

1001

Xeayvu‟i ta avi... pete É:: eu não

Eu vou falar um pouquinho também...

1002

vou::

1003

Nei...

1004

eu não tô aqui pra mim acusando

1005

ninguém... é:: comunidade

1000

a

Até eu vou lá roubar... Então é::

a

[só] uma [coisa] É:: eu não vou::

E13 (3a): Nei, Giraa...

E13 (3a):

Fale, Giraa...cx Fale...

eu não tô aqui pra mim acusando
ninguém... é:: comunidade
E13 (4a): Tá cer::to::...

a

E13 (4 ): Tá cer::to::...

1006

(eu escutei também)... sempre eu
1007

(anhendu avi)... sempre arrespeita:: avi
respeitei:: também porque:: acho que a

1008

porque:: acho que a comunidade

1009

(jaikuai)... dificuldade oguereko... né?...

comunidade (que estamos [aqui])... tem
dificuldade... né?... Eu sei disso, todos
1010

Eu sei disso, pav jareko (dificuldade)...
temos (dificuldade)... quando:: vemos::
a

1011

E13 (5 ): Anhete ma...

1012

kyrgue re nhama:: ramo:: nda‟evei...

1013

E:: xee::... que xerapixa kuéry:: xeree

1014

minhã anhete ijayvu rei...

E13 (5a): É verdade...
as crianças, não dá... E:: eu::... que meus
parentes:: falam mal de mim...
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1015 sou um cara pinguço e‟i... né?... Só que

dizem que sou um cara pinguço... né?...

1016 xee::

(xee

Só que eu:: eu mesmo:: é para mim

xee xeayvu

mesmo [que sou pinguço]... (eu falo)...

xee

ma::

xejeupe

1017 xeayvu)... nem joupe (ae)

ae...

1018 va‟e e... ijoupe re xee xeayvu vaipa va‟e

nem dos outros

1019 e porque:: po rami:: nhandeayvu... joe

nunca que falo mal dos outros

1020 nhama vy e... joe nhanderetere nhama

porque:: nós falamos assim::... porque

1021 vy::

eteve

rima...

po

não olhamos para nós mesmos...

rami

porque:: realmente não nos damos conta

1022 nhandeayvu... Nhande:: nhande:: jeuPE

da nossa própria pessoa...cxi realmente...

a

E13 (6 ): Anhete...

1023

[que] falamos assim... Nós:: nós:: é

1024 AE nhandeayvu po nunga... teve rima xe

1026

de nós próPRIOS

E13 (7a): Anhete...

1025

eu nunca falo... eu

E13 (6a): É verdade...

vype... Peintende e ramo po rei ma...

MESMO que nós falamos isso... na
1027

Eu

acho

que::

xee...

xee

1028

ndaxeavyvuretamo‟ãi... anhete rupi ae

1029

ma ko:: E11 aipo e‟i... xee:: jejy ajaya

1030

va‟ety avi:: vy::... xee::

1031

comunidade:: ijayvu ramo... xeacha::

1032

muito difícil xee::... xee xeayvu ( ),

1033

“ana ndapejayavei:: rima...” Ha‟e

E13 (7a): É verdade...
minha opinião realmente [é assim]...
Talvez vocês não entendam assim... Eu acho

amongue

que:: eu... eu não falo muito mesmo... por motivos
verdadeiros, o:: [todos conhecem] E11 disse... eu::
porque:: eu sempre corto palmito também::... eu::
se alguma comunidade:: falou... eu acho:: muito
1034

aguã, nda‟evei, “jajaya aguã:: veme::

1035

tema...” Ha‟e aguã, fica difícil... mas só

1036

que a::

difícil eu::... eu falar ( ), “não vocês não cortem
mais::...” Assim, não é possível, “não:: vamos
mais continuar cortando...” Assim, fica difícil...
mas só que agora::
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1037

anhete rupi ae ma jejy apy aldeia py

é verdade mesmo que aqui na aldeia nós

1038

ndajarekovei... tá difícil jejy jarruma‟i

não temos mais palmito... tá difícil para

1039

aguã... E:: xee:: fico:: ofendido:: e‟ia

arrumar um pouquinho de palmito... E::

1040

rami::

eu:: fico:: ofendido:: [se] falam assim::...

1041

liderança apy... merami rive avi ( )... n

guirami::...

como

eu

sou

como eu

sou

liderança

aqui...

só

aparentemente também ( )... nem ganho
1042

xee aganha e avi... só:: mais:: é:: é::
nada também... só:: mais:: é:: é:: eu::

1043

xee:: araa:: é:: mais é... ijayvu rei

1044

xeree... e‟ia rami... nem::... mba‟ere

1045

eó xee ae ndaikokuaai gui (tavy)

eu não saber me comportar assim [sem

1046

ha‟e rami... Ha‟e ramo ma xee:: xee,

beber]... Então eu:: eu, há pouco que eu

1047

kue‟i que xeayvu que até E1 pe...

falei que até para E1... “Eu acho que

1048

“Eu acho que kova‟e reunião py eu

nesta reunião eu vou decidir o mivo/... o

1049

vou decidir o mivo/... o meu:: eu vou::...

meu::

1050

falar com a comunidade:: mbyte py,

comunidade:: no meio [deles], eu vou

1051

xeayvu que:: xee liderança rami aikoa

falar que:: para eu ser uma liderança

1052

aguã

nda‟evei...” Ha‟e...

assim, aqui, não dá...” Ele... há pouco

1053

karamboae kue‟i apy festa‟i o jave, não

aqui, enquanto estava acontecendo a

1054

sei se:: E1... ha‟e py:: porque:: ha‟e

1055

rami gua... então xapyarei ramo... a‟yu

1056

vaiete ramo, aí depois não:: “acho que

1057

ndee nda‟evei...” e‟i,

1058

jepea va‟erã, que trabalho, xee ma::...

1059

eu gosto de uvixa kuéry ajudar:: pelo

1060

trabalho,

xee, apy,

levo:: é:: mais é... falam mal de mim...
falam assim... nem::... por que não... só de

eu

vou::...

falar

com

a

festinha, não sei se:: E1... lá:: porque::
assim... então se de repente... se eu beber
muito, aí depois não:: “acho que você não
dá...” falam [assim], e:: ainda que eu vá

e:: xee ãxea

sair, que trabalho, eu mesmo::... eu gosto
de ajudar:: os caciques pelo trabalho,
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1061

guirami... xereno ápy, AA RÃ aroça

assim... quando me chamam lá, para EU

1062

va‟erã vy, aa... em qualquer lugar avi

IR roçar, eu vou... em qualquer lugar

1063

(xeajudo)... então:: xee (rei)... kova‟e

também (eu ajudo)... então:: eu...

1064

amombe‟u...

contei isso... né?... Eu::

1065

ndapytareguavei como um liderança

1066

apy... né?... E xevýpe ramo ma:: jejy::

1067

eu acho que:: já que ha‟e rami::...

acho que:: já que é assim::... ele::... só

1068

ha‟e::... só jejy::... oka‟u... oka‟u anho

palmito::... [para] beber... somente [os

1069

ta ri:: ojaya rami gua re, então já é

1070

melhor, ndapejayavei ete jejy ramo ma,

1071

ha‟evete... JIPOI ha‟e gui rive... jejy

palmito de uma vez, é melhor...

1072

jajaya aguã... então... já:: pembytu‟u

Simplesmente NÃO HÁ MAIS... palmito

1073

ma voi, ha‟eveve... só kova‟e rive xee

para cortarmos... então... já::

1074

xeayvu... ((palmas))

1075

Alguns: Ha‟evea rupi...

né?...

Xee::

mais ficar como um liderança aqui...
né?... E se for por mim:: palmito:: eu

que] bebem vão cortar,

Todos: Nhande ka‟aruju

1078

Xee:: xee:: ndarekoi xeayvu aguã... jejy

1079

re gua... que:: kue‟i... kue‟i segunda...

1080

kue‟i reunião o jave, aju avi karamboae

1081

rire ma amee ma avi... xe:: xe::...

1082

xeayvu ague pende vype,

vocês

pararem logo, é melhor... só isso que eu
vou falar... ((palmas))
Alguns: Tem razão...
E37:

Nhande ka’aruju, xeretarã kuéry...

1077

então já é

melhor, se vocês não cortarem mais

E37:
1076

não quero

Boa tarde, meus parentes...

Todos: Boa tarde...
Eu:: eu:: não tenho nada para falar... sobre
palmito... que:: há pouco... há pouco,
segunda... há pouco, quando houve [a
outra] reunião, eu vim também e dei
também... minha:: minha::... palavra para
vocês,
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1083

(aipoa‟e karamboae)... ha‟e:: ha‟e jave

(eu já falei)... naquela:: naquela ocasião,

1084

ma, pelibera ramo:: ha‟eve... pecorta

se:: vocês liberarem, tudo bem... se

1085

ramo...

vocês

1086

aproveita já, já que xee:: areko espaço

1087

xeayvu aguã, (pendeayvu) ramo... xee::

1088

adecidi ma pete rupi ma xee xeayvu

1089

aguã rami ma:: xee apu‟ã avi ma::... Xee

1090

apensa ramo::... eu, eu acho que

1091

nhande::... jejy regua eu acho que::... eu

1092

acho que xejapara ete ma voi:: acho::

1093

xevýpe, ha‟eveve (ha‟e va‟e py)...

1094

Porque xe voi ma akyje avi... porque

1095

xee aipota:: segurança, não só:: não só

1096

apy ikuai va‟e pe, mas também

1097

xevýpe... porque:: porque:: xapyarei...

ha‟eve... Ha‟e vy... a:: xee

impedirem...

tudo

bem...

Então... agora:: eu vou aproveitar já, já
que eu:: eu tenho espaço para falar,
quando (vocês falaram)... eu:: eu decidi
por falar algo, [então] eu levantei
também::... Quando:: eu penso... eu, eu
acho que nós::... sobre palmito eu acho
que::... eu acho que eu vou parar de uma
vez logo:: acho:: para mim, é melhor
(assim)... Porque eu realmente tenho
medo também... porque eu quero::
segurança, não só:: não só para os que
vivem aqui, mas também para mim...
porque:: porque:: se de repente... se

1098

pende pelibera jejy jaya aguã ramo ma,

1099

até xee gui ve co::ragem areko rã

vocês liberarem para o corte de palmito,
até eu vou ter mais co::ragem... se amanhã
1100

ramo... ko‟ ramo ve ju ajaya até ( )
eu for cortar, até ( ) xapy/

1101

xapy/ xapyarei... nda/ ndajuvei ramo...

1102

ha/ ha‟e mamãe nda‟evei... Ha‟e gui

1103

mamãe... mamãe xevýpe ijayvu vaipa

1104

ha‟e nunga rupi...

1105

apenã vaipa e aguã...

se de

repente... nda/ se eu não voltar... ha/
mamãe não vai suportar... E mamãe...
mamãe falou muito sobre isso para mim...

( ) xevýpe jejy re

( ) [falou] para eu não dar muita atenção
para o palmito...
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1106

Porque oikuaa ma avi pe::/ petegue ap/

1107

apy jejy jipoi ramo ae ma, petegue

1108

Joca... jejy oencomenda jave, roo

1109

karamboae, Boi/ Boiçucanga py jejy

1110

rojaya, xee::

Porque ela sabe também que pe::/ uma
vez ap/ quando aqui não havia palmito
mesmo, uma vez, Joca... quando ele
encomendou, nós fomos, Boi/ cortamos
palmito em Boiçucanga, eu:: E2, e o

ha‟e gui pe

E2,

1111

Mariano... ha‟e gui oo avi nguau (pe::)

1112

é:: já (Tino) oo avi karamboae, rire...

1113

ha‟e py jejy minhã (aju) rojaya jurua

1114

yvyre, jejyre rojaya iporangue, rojaya

1115

ramo, rovende Joca pe... Rire ma jurua

1116

ou karamboae pe orecobra ma... ha‟e vy

1117

minhã aipo e‟i xevýpe karamboae... é::

1118

aipo e‟i xevýpe... “Ha‟e py ju reo um

1119

dia, ha‟e py ju roexa ramo ma... ajaya

1120

rã... ndejyryvi rive...” ((risos)) Xee::

Mariano... e foi também (o::) é:: já
(Tino)

foi

também,

depois...

lá

(cheguei) cortamos palmito na terra do
jurua, cortamos palmito bonito, quando
nós cortamos, nós vendemos para o

1121

ha‟e nunga py xee amongue py akyje,

1122

ha‟e nunga re apensa:: xee apensa, eu

1123

acho que é melhor xejapara ete ma voi

1124

ha‟e nunga porque:: a:: porque ha‟e

Joca... Depois o jurua chegou lá e nos
cobrou... então, conforme ele disse para
mim... é:: disse para mim... “Você vai
voltar lá um dia e quando eu os vir lá...
eu simplesmente vou cortar... sua
garganta...” ((risos)) Eu:: por isso que às
vezes eu tenho medo, [quando] eu
penso:: nisso, eu penso, eu acho que é
melhor eu parar logo de uma vez com
isso porque:: a:: porque pelo que

1125

kuéry ma ijayvu py:: n ha‟e nunga ( )
falaram, de maneira nenhuma vão

1126

ndoesquecemo‟ãi,

um

dia

rei

1127

nhanderexa ramo, ojapo ete va‟e rã...

1128

xee akyje...

esquecer disso

( ), se nos virem um

dia qualquer, eles vão fazer mesmo [o
que prometeram]... eu tenho medo...
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1129

Só ha/ só ha‟e va‟e py rive ma xee

Só ha/ só sobre isso que eu vou falar...

1130

xeayvu...

eu não tenho muito [para falar], eu falei

1131

vaipa...

muito...

1132

((palmas))

((palmas))

1133

Alguns: Ha‟evea rupi...

Alguns: Tem razão...

E38: ((não foi possível compreender))

E38: ((não foi possível compreender))

E39: ((não foi possível compreender))

E39: ((não foi possível compreender))

E40:

E40:

1134

Xee ma:: promonhanimba...

Eu:: vou espantar todos vocês...

1135

E13 (8a): IH... Aravai...

E13 (8a): IH... É o trovão...cxii

1136

Ih::...

Ih::...

1137

E13 (9a): Ih... é brincadeira...

E13 (9a): Ih... é brincadeira...

1138

Ha‟evea rupi meme é:: (comunidade

Com razão é:: cada (comunidade

1139

ijayvu va‟e kue)... ijayvu porã é::... .

falou)... falaram bem é::... . Então agora

1140

Ha‟vy a aporanduxe:: comunidade::...

eu

1141

Ha‟eve PA:: FO::ra jejy pejaya aguã?...

comunidade::...

1142

terã:: nda‟evei?...

1143

kuéry... xee aipota kova‟e:: resposta

1144

xevýpe omee... se HA‟EVE PA:: jurua

1145

yvyre... jejy pejaya aguã... jajaya

1146

aguã?...

1147

Alguns: Xevýpe nda‟evei...

ndarekovaipai,

xeayvu

quero

perguntar::
É

[para

certo::

a]

vocês

cortarem palmito FO::ra [da aldeia]?...

A comunidade

ou:: não é certo?... AGORA eu quero
que as comunidades... dêem esta::
resposta para mim... se É CERTO::
vocês cortarem... nós cortamos palmito
na terra do jurua?...
Alguns: Para mim é inadmissível...
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1148

A ma:: anhete::... nhande aldeia py...

Agora:: é verdade::... em nossa aldeia...

1149

jipovei jejy... é:: xee voi aikuaa ma, ha‟e

não há mais palmito... é:: eu também

1150

rire... ymã gui ve ma... apy... peixa gua‟i

sei, então... desde há muito tempo...

1151

jajaya‟i jaikovy... he‟ia rami... ha‟e vy

aqui...

1152

ma PERALTA... kova‟e noentenDEI...

[palmitinho] assim... cxiii diz-se assim...

1153

HA‟E

RAMI

então PERALTA... não entenDE isso...

1154

ijayvu... ange xera‟y ranga ijayvu... ha‟e

porque ELE é juRUA::... ele falou

1155

e‟i... ha‟e... ha‟e... ha‟e... “nhane...

ASSIM... hoje meu enteado falou... ele

1156

nhanemondAA RAmi, ha‟e oikuaa...”

1157

ha‟e ndoikuaai:: imonda ague... Então

1158

nhande ma... JAXA MA... ixugui...

1159

(nhanemondavei)... Então a ma ha‟e

1160

vy... ha‟e vy onhemboyvateVE JEVY...

1161

nhandevýpe...

juRUA::

vy...

xapyarei

ha‟e

nós

estamos

cortando

disse... ele... ele... ele... “nós... nós
roubaMOS ASsim, ele sabe...” [mas]
ele não sabe:: [o que] ele roubou antes...
Então nós... PASSAMOS... dele... (nós
roubamos mais) [que ele]... Então agora
porque ele... porque ele fez-se MAIS

mba‟emo

alto NOVAMENTE...cxiv para nós... se
1162

ojapoxe (rã), ndaxykuei ojapo aguã
de repente, ele quiser fazer alguma

1163

(nhandevýpe)... A NHANDE MA
coisa, não vai custar para ele fazer

1164

nhanemonda ete ae, anhete... mba‟e ta

1165

ja:: javence ma... ha‟e imonda ague

1166

aPY... a ijyvyre nhande nhanemonda

ja:: vencemos... o que antes ele roubou

1167

ramo ma... javence ma... jaxa ma...

aQUI... agora, porque nós roubamos a

1168

Então, xeretarã kuéry

terra

(contra nós)... Agora NÓS MESMOS
nós roubamos mesmo, é verdade... isso

dele...

nós

vencemos...

nós

passamos [dele]... Então, meus parentes
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1169

a xee ta xeayvu pende vype...

1170

Xapyarei... ko Nhanderu... noMAI

agora eu vou falar [uma coisa] para
vocês...

Se

de

repente...

aquele

Nhanderu...cxv não estiver olhando para
1171

nhande ree... né?... noMAI ma nhande
nós... né?... não estiver olhando para

1172

ree... jaa... fazenda py... ja/ jejy jajaya...

1173

ha‟e ramo ma yvyPORY kuéry... ha‟e

1174

py ikuai nhande api ramo... opa...

1175

Cacique

1176

ndoresolvemo‟ãi...

1177

ndoresolvemo‟ãi... E XAPYarei moKO

1178

oo ramo ma... o rã notícia omombe‟u

ninguém vai resolver nada... E SE

1179

aguã... ha‟e rã pete oo ramo ma...

TALvez forem DOIS... haverá notícia

1180

jipomo‟ãi notícia omombe‟u aguã...

1181

Alguns: Anhete...

1182

ndoresolvemo‟ãi...

nós... nós vamos... na fazenda... ja/
vamos cortar palmito... então
yvyPORY

FuNAI

[juruas]...

se eles

estiverem lá e nos derem um tiro...

ninguém

acabou... Cacique não vai resolver
nada... FuNAI não vai resolver nada...

para contar... [mas] se for um só... não
haverá nenhuma notícia para contar...
Alguns: É verdade...

Nhamano‟i... nhande... nhaneru‟ mba
Nós

1183

cxvi

os

morremos...

nós...

nós

ka‟aguy pe... ha‟e ma opa (ma)...
apodrecemos tudo na mata... então

1184

Então

tá

arrisca::do...

kova‟e
acabou...

Então tá arrisca::do... isso

1185

nhandevýpe... A ma ta xeayvu (pe my

1186

pe), tá:: cer::to... kyrgue‟i... pereko

vocês), tá:: cer::to... as crianças... vocês

1187

va‟e... pereko va‟e anhete... agora se

que têm... vocês que têm, é verdade...

1188

fosse kyrgue‟i pe, amongue ma... ta axa

agora se fosse para as crianças, algum...

1189

que:: jaexa ma, né?...

para nós... Agora eu vou falar (para

vou passar [o] que:: nós vemos, né?...
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1190

Tem amongue‟i que::

otrata ngua‟y

Tem alguns poucos que:: tratam dos

1191

kuéry... e tem amongue que:: ta/ ngua/

seus filhos... e tem alguns que:: ta/ ngua/

1192

ngua‟y

podia

os que não têm filhos... podia aproveitar

1193

aproveitar

kova‟e (re)... Então se

disso... Então se esses que não têm

1194

kova‟e ta‟y e va‟e... o:: o:: opensa

filhos... o:: o:: pensassem uma coisa...

1195

uma coisa... é::... tyvy‟i ra‟y‟i... ha‟e

é::... os sobrinhos mais novos... ou

1196

rami e... tyke‟y ra‟y... ha‟e rami e

1197

vy... sei, sei lá o que vai... acontecer...

1198

ojaya jejy, ogueraa, ovende... Ha‟e

1199

ndoguerekoi família ramo aipo e‟i

1200

“kova‟e:: cinco:: cinco real amee ta...

ndoguerekoi

va‟e...

senão... os sobrinhos mais velhos... ou
senão... sei, sei lá o que vai...
acontecer... cortaram palmito, levaram,
venderam... Se ele que não tem família
dissesse “estes:: cinco:: vou dar cinco
real... para o meu sobrinhozinho::...

1201

xera‟y kyr‟i:: pe... amee ta dez real::...
vou dar dez real::... para minha

1202

jaxype‟i pe...” ( ) Kova‟e rami gua‟i...

1203

açu::car... bola::cha ojogua‟i aguã...

1204

Tem:: tem pra discutir isso aqui

1205

também... Xapyarei... o:: pe/ pejevy TA

1206

AE jejy pejaya fazenda py ramo... acho

1207

que tem ser assim... Agora ndapejevyi

1208

ta ramo ma... aí então... não é nada

1209

feito... EnTÃO cacique... xeayvu ta...

1210

um negócio... não sei se... a comunidade

1211

ange‟i passou...

1212

ijayvu...

sobrinhazinha...” ( ) Esse pouquinho... é
para eles comprarem um pouquinho de
açú::car... bola::cha... Tem:: tem pra
discutir isso aqui também... Se de
repente... o:: pe/ se vocês voltarem
MESMO a cortar palmito na fazenda... acho que
tem ser assim... Agora se vocês não voltarem [a
cortar]... aí então... não é nada feito... EnTÃO
cacique... eu vou falar... um negócio... não sei se... a

pete comunidade

comunidade

cxvii

comunidade falou...
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agorinha passou...

uma

1213

“Então...

se paRAR tudo palMIto...

1214

então

1215

alimento... é:: não sei quem é que vai

alimento... é:: não sei quem é que vai

1216

arrumar:: alimento pra não faltar

arrumar:: alimento pra não faltar

1217

alimento...”

alimento...”

1218

temos que pensar... mas não adianta

temos que pensar... mas não adianta

1219

pensar... o que vem do palmito, o que:: o

pensar... o que vem do palmito, o que:: o

1220

que não vem do palmito... ninguém

que não vem do palmito... ninguém

1221

aproveitou...

aproveitou...

1222

aproveiTASSE... todo mundo tinha

aproveiTASSE... todo mundo tinha

1223

roça... é takuarety... é pakovaty... é

roça... é canavial... é bananal... é

1224

avaxity... é isso é aquilo... durante o

1225

tempo que... ajuda ou ramo ma, então

1226

nós não temos nada... então... vai pedir

1227

mais o quê?... E nós tamos passando

1228

por:: por esse aqui::... ja/ jaximba vaiete

1229

ma kova‟e... Então AY xee jejy

1230

ndajayavei ma... já xekane‟o ma, xee...

1231

xetu/ xetuja ma... avakakuaa ma... ha‟e

já estou cansado, eu... xetu/ estou

1232

vy, xera‟y kuéry pe... kova‟e:: aganha

velho... sou um ancião...cxviii então, para

1233

ma... né?... jaganha... Fiz for::ça... é::

1234

viaje::mos...

1235

FOme... passemos... SO::no,

cacique

tem

Então,

que

“Então...

arrumar

então

AQUI... nós

A::SSIM

Brasí::lia...

se

se paRAR tudo palMIto...

cacique

tem

Então,

que

arrumar

AQUI... nós

A::SSIM

se

milharal... é isso é aquilo... durante o
tempo que... quando ajuda veio, então
nós não temos nada... então... vai pedir
mais o quê?... E nós tamos passando
por:: por esse aqui::... ja/ nós passamos
muita vergonha com isso... Então
AGORA eu não corto mais palmito...

os meus filhos... cxix isto:: eu ganhei...
né?... nós ganhamos... Fiz for::ça... é::

passemos

viaje::mos...

Brasí::lia...

FOme... passemos... SO::no,
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passemos

1236

ha‟e rami gua... va‟e:: axypy gua re

que:: assim... com muito custo estes::

1237

kova‟e:: é::... novecentos e... quarenta

é::... somente novecentos e... quarenta

1238

alqueire rive‟i... jaganha... Então kova‟e

alqueire... nós ganhamos... Então esta é

1239

yvy tuvixa... acho que::

nhande

uma terra grande... acho que:: se nós

1240

japensa va‟e rire ma... acho que tudo

pensássemos... acho que tudo mundo...

1241

mundo... jareko‟i (rãgue ma mba‟emo

teríamos

1242

kue)... mas ninguém pensou... então

ninguém pensou... então se um tem...

1243

pete oguereko ramo ma... pav ha‟e

todos não tem... cxx (então) se um não

1244

javi ndoguerekoi... (ha‟e rã) pete

1245

ndoguerekoi ramo ma, ha‟e javi ete

1246

ndoguerekoi... pronto...

(alguma

coisinha)...

mas

tem, ninguém tem mesmo... pronto...
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1

FITA 4
LADO A

160

E40: ((continuação))

E40: ((continuação))

1

Cortar o palmito... e o palmito fica no

Cortar o palmito... e o palmito fica no

2

mato, fica tudo lá, ferramenta, o corpo

mato, fica tudo lá, ferramenta, o corpo

3

da gente fica lá... E quem que vai... vai

da gente fica lá... E quem que vai... vai

4

achar esse camarada lá?... Palmito

achar esse camarada lá?... Palmito

5

apoDRE::ce...

apoDRE::ce...

6

apodre::ce, e fa/ é:: armamento também

apodre::ce, e fa/ é:: armamento também

7

fica lá... INTÉ procurar e ACHAR, acho

fica lá... INTÉ procurar e ACHAR, acho

8

que (urubu tá pra cima)... ((risos))

que (urubu tá pra cima)... ((risos))

o

homem

também

Alguém: Anhete...

9

o

homem

também

Alguém: É Verdade...

10 amostrando as coisa pra:: pra gente achar

amostrando as coisa pra:: pra gente

11 defunto...

tá

achar defunto... Então, isso... que tá

12 acontecendo aqui... então acho que... a

acontecendo aqui... então acho que... a

13 comunidade... não tá:: pro lado de...

comunidade... não tá:: pro lado de... dos

14 yvypory kuéry, (não)... então, acho que...

yvypory [jurua], (não)... então, acho

Então,

isso...

que

15 xee aikuaa ramo... Eu:: eu também não tô

que... eu penso [que não]... Eu:: eu

16 contra que... pejevyju, (que) pejaya...

também não tô contra que... vocês

17 “pejaya eme ke” nda‟ei, mas... dois, três
18 quatro, CINCO... voltaram

voltem, (que) vocês cortem... não vou

pra esse

falar “não cortem”, mas... dois, três quatro,

19 daqui... então vamos acabar... (com esse

CINCO... voltaram pra esse daqui... cxxi

20 negócio de cortar palmito)... Agora é o

então vamos acabar... (com esse negócio
21 seguinte... tem MUI::tos jurua... que tá

de cortar palmito)... Agora é o seguinte...
22 ajudando a gente...

tem MUI::tos jurua... que tá ajudando a
gente...
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23

então, caCIque... lideRAN::ça... nós

então, caCIque... lideRAN::ça... nós

24

temos que fazer um documento mas... a/

temos que fazer um documento mas... a/

25

a/ agora nós temos que... tem que pensar

a/ agora nós temos que... tem que pensar

26

uma

uma

27

jovem... tem que pensar... por isso que

jovem... tem que pensar... por isso que

28

eu tô falando... um pa/ um:: um

eu tô falando... um pa/ um:: um

29

xeraMOI, né?... um xeraMOI... pra

xeraMOI, né?... um xeraMOI... pra

30

existir no Brasil... pra aconselhar um

existir no Brasil... pra aconselhar um

31

jovem... né?...

jovem... né?...

32

VElho... aquele que é mais novo...

VElho... aquele que é mais novo...

33

aquele que é::

kunhãgue... tem...

aquele que é:: as mulheres... tem...

34

amongue kunhãgue que trabalha na

algumas mulheres que trabalha[m] na

35

roça... (pe) xejaryi‟i minhã... coitado,

roça... como (esta) xejaryi‟i [E29]...cxxii

36

ela é pinguço, assim... tudo mundo fala

coitado, ela é pinguço, assim... tudo

37

que é pinguço... mas ela tem lá pra...

mundo fala que é pinguço... mas ela tem

38

omondoro‟i aguã, oexy‟i aguã,

pra

lá [alguma coisa plantada] pra... para

39

vamonino kuéry pe... então... então xee

colhercxxiii um pouquinho e cozinhar um

40

durante o tempo... quando era cacique

pouquinho, para os seus netos... então... então eu

41

eu... uma parte eu falava mal... e numa

durante o tempo... quando era cacique eu... uma parte

42

parte eu acho que tava falando certo...

eu falava mal... e numa parte eu acho que tava falando

43

porque jaka‟u é a mesma coisa que:: é::

certo... porque [quando] bebemos, é a mesma coisa

44

sei lá... é:: é dinheiro esTRAGAdo...

que:: é:: sei lá... é:: é dinheiro esTRAGAdo... então te/

45

então te/ tembi‟u anho jajogua... xee...

nós compramos apenas comida... eu... o::/ odu/ ijy/

46

o::/ odu/ ijy/ yma:: jypy‟i, aiko jave...

antigamente:: no comecinho, quando eu vivia [aqui]...

coisa,

comunidade...

NOvo...

aquele que é mais
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coisa,

comunidade...

NOvo...

aquele que é mais

47

eu bebia minha pinga eu vivia DIsso...

eu bebia minha pinga eu vivia DIsso...

48

eu comPRAVA... eu::... me ensinaram

eu comPRAVA... eu::... me ensinaram

49

pra tomar pinga, então eu cheguei nesse

pra tomar pinga, então eu cheguei nesse

50

daí... o que que lá o:: Silveira py...

daí... o que que lá o:: no Silveira... eu

51

ajapo?...

fazia?...

52

ninguém,

53

naxepytyvõi pakova anhoty aguã... eu

54

fui LÁ NO MORROte... fazenda py,

55

né?... Então... tinha::... um jurua lá::

56

Barra do Una py... é::... José Crente

57

ixupe é:: kamba tuja... então ele é

58

crente... Então ele me arrumou...

59

DUZENtos pé de muda de banana... Aí

60

eu fui buscar nas costas, com CHUva...

61

da, da, dali do Silveira... lá pa/ ãh::

EU

E

DEUS

sozinho...

pete

jepe...

ndooi...

EU

E

DEUS

sozinho...

ninguém, ainda que fosse um... não ia...
não me ajudava a plantar banana... eu
fui LÁ NO MORROte... na fazenda,
né?... Então... tinha::... um jurua lá:: na
Barra do Una... é::... para o José Crente
é:: um preto velho... então ele é crente...
Então ele me arrumou... DUZENtos pé
de muda de banana... Aí eu fui buscar
nas costas, com CHUva... da, da, dali do
Silveira... lá pa/ ãh:: Morrote... Tinha
um pouquinho de banana... agorinha pa/

62

Morrote... Tinha um pouquinho de
uma comunidade cxxiv passou assim...

63

banana... ange‟i pa/ pete comunidade
liderança, vamos dizer assim... então

64

passou assim... liderança, vamos dizer

65

assim... então apy... E2 tem banana... e

66

ali tem outra banana... lugar dele lá tá, tá

67

no mato, tá limpo... então o cara vai

68

cortar pa/ banana lá, do outro... Então o

69

cara vai falar (assim)...

aqui... E2 tem banana... e ali tem outra
banana... lugar dele lá tá, tá no mato, tá
limpo... então o cara vai cortar pa/
banana lá, do outro... Então o cara vai
falar (assim)...
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70

“Ah, isso aqui eu limpei, agora cê tá

“Ah, isso aqui eu limpei, agora cê tá

71

cortando banana?...” Então a mesma

cortando banana?...” Então a mesma

72

coisa tá acontecendo... então ISSO::

coisa tá acontecendo... então ISSO::

73

falei... ACHO que nhande jareko

falei... ACHO que se nós tivermos...

74

ramo... então não tem nada a ver... então

então não tem nada a ver... então é nossa

75

é nossa banana... Agora ndajarekoi ta

banana... Agora se nós não tivermos... aí

76

ramo ma... aí nós temos que pedir...

nós temos que pedir... né?... E lá:: lá... no

77

né?... E lá:: pe py... Silveira py... quando

Silveira... quando não tinha banana... eu

78

não tinha banana... eu comprava... sabe

comprava...

79

quanto

UM

tempo?... UM CRUZEIRO, né?... Um

80

CRUZEIRO, né?... Um cruzeiro é

cruzeiro é dinheiro pra caramba... Eu

81

dinheiro pra caramba... Eu comprei um

comprei um CAcho de banana... um:: um

82

CAcho de banana... um:: um cruzeiro...

83

pra mim comer, madura e verde...

84

((risos)) Então:: areko‟i jave comprei

85

(nhande va‟e) ( ) ajudar ele... O que que

86

ele fez com esse tostão?... Pegou DOIS

87

cruzeiro... foi na Barra do Una, e ( )

88

tomou

naquele

tempo?...

sabe

quanto

naquele

cruzeiro... pra mim comer, madura e
verde... ((risos)) Então:: enquanto eu
tinha

um

pouquinho

[de

dinheiro]

comprei (de um de nós) ( ) [para] ajudar
ele... O que que ele fez com esse tostão?...
Pegou DOIS cruzeiro... foi na Barra do Una, e (
) tomou pinga e caiu... ((risos)) Prontinho... que

pinga

e

caiu...

((risos))
adiantou?... Eu larguei pau lá ó:: PLANTEI

89

Prontinho... que adiantou?... Eu larguei
banana, plantei:: laRANja:: plantei caFÉ,

90

pau lá ó:: PLANTEI banana, plantei::
plantei:: de todas as coisas eu semeei

91

naRÃ:: plantei caFÉ, plantei:: mba‟e
bastante... tá lá... Eu não preciso de coisa

92

poreima ajaty guaxu... tá lá... Eu não
não... Se tivesse... uma entrada, que nem ali...

93

preciso de coisa não... Se tivesse... uma

94

entrada, que nem ali...
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95

ali ( )... eu tava vendendo minha

ali ( )... eu tava vendendo minha

96

bananinha,

bananinha,

97

coisinha, né?... E naquele tempo eu tava

coisinha, né?... E naquele tempo eu tava

98

vendendo... carrinho... ajogua, eu saía

vendendo... carrinho... eu comprei, eu

99

pra Barra do Una vendendo... um cacho

saía pra Barra do Una vendendo... um

100

de banana... três, quatro, cinco reais, por

cacho de banana... três, quatro, cinco

101

aí... reais não, um cruzeiro aquele

reais, por aí... reais não, um cruzeiro

102

tempo... TUDA essas coisa nós... nós

aquele tempo... TUDA essas coisa nós...

103

podia pensar... E por que que eu tô

nós podia pensar... E por que que eu tô

104

assim?... Eu caí pra baixo... eu fiquei

assim?... Eu caí pra baixo... eu fiquei

105

doente...

doente...

106

morri... eu fui pro hospital... vai pra lá,

morri... eu fui pro hospital... vai pra lá,

107

vai pra cá... minha cabeça desse

vai pra cá... minha cabeça desse

108

taMANHO... é:: acho que foi Deus que

taMANHO... é:: acho que foi Deus que

109

fez assim, sei lá... e agora...

fez assim, sei lá... e agora...

110

continuando... o meu trabalho pra lá...

continuando... o meu trabalho pra lá...

111

graças a Deus, a xe vy ma akuera‟i

graças

112

jevy ma... (e eu vivo são), ko xeryvy

113

fez um remedinho pra mim... eu não

114

paguei a ele, mas, mas Deus vai pagar

115

pra ele... então, (tudo bem, tô aqui)...

116

Então agora vou dizer uma:: uma coisa

117

pra vocês...

tava

muito

vendendo

alguma

doentinho...

quase

tá

tava

muito

a

Deus,

vendendo

alguma

doentinho...

agora

veio

quase

tá

um

pouquinho de saúde novamente para
mim... (e eu vivo são), este meu irmão
mais novo fez um remedinho pra mim...
eu não paguei a ele, mas, mas Deus vai
pagar pra ele... então, (tudo bem, tô
aqui)... Então agora vou dizer uma::
uma coisa pra vocês...
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118

TUDO MUNDO pensasse assim, que

TUDO MUNDO pensasse assim, que

119

nem a:: a::... ko xeramomino minhã

nem a:: a::... como este meu neto

120

chegou... os:: os... grupinho dele... da

[E1] cxxv chegou... os:: os... grupinho

121

comunidade dele... acho que... fez uma

dele... da comunidade dele... acho que...

122

reuniãozinho lá... a gente vai lá tem

fez uma reuniãozinho lá... a gente vai lá

123

mandiotyzinho lá... tá aqui o:: xeramo

tem mandiocalzinho lá... tá aqui o::

124

tá vendo aí o:: o:: o que tá acontecendo

xeramo [E17]cxxvi tá vendo aí o:: o:: o

125

no Silveira... tá brigando... tá no mato...

que tá acontecendo no Silveira... tá

126

tá carpido... tá limpo... é assim... então,

brigando... tá no mato... tá carpido... tá

127

ele tá vendo... Então ISSO... tudo

limpo... é assim... então, ele tá vendo...

128

mundo pra cá... e pra cá dá pra gente

Então ISSO... tudo mundo pra cá... e pra

129

plantar alguma

coisinha... mi::lho,

cá dá pra gente plantar alguma

130

feijão:: né?... Não quer plantar porque

coisinha... mi::lho, feijão:: né?... Não

131

não quer acho... então... é:: tá por aí... A

quer plantar porque não quer acho...

132

soluÇÃO... uma coisa que a xeayvu

então... é:: tá por aí... A soluÇÃO... uma

133

ta... então... eu tô pensando... eu vou

coisa que agora eu vou falar... então...

134

pa/ eu vou

passar isso daqui pro

eu tô pensando... eu vou pa/ eu vou

135

cacique... então... liderança vai dar força

passar isso daqui pro cacique... então...

136

pra ele... e nós vamos fa/ fazer um

liderança vai dar força pra ele... e nós

137

documento... né?... cada famí::lia...

vamos fa/ fazer um documento... né?...

138

quem tem mais família... vai ganhar

cada famí::lia... quem tem mais família...

139

mais um pouquinho... quem tem menos

vai ganhar mais um pouquinho... quem tem

140

vai ganhar me::nos... o que sobrar,

menos vai ganhar me::nos... o que sobrar,

141

cacique vai reservar::...

cacique vai reservar::...
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142

e se precisar, vai arrumar de novo... é

e se precisar, vai arrumar de novo... é

143

assim... então, jovem... vai pegar sua

assim... então, jovem... vai pegar sua

144

ferramentinho, vai roçar... trabalhar,

ferramentinho, vai roçar... trabalhar,

145

comunidade, tudo junto... acho que::... é

comunidade, tudo junto... acho que::... é

146

por aqui... Então... ange‟i E2 falou

por aqui... Então... agorinha E2 falou

147

assim... “Eu não TENHO preguiça pra

assim... “Eu não TENHO preguiça pra

148

fazer um trabalho pro LADO daquelas

fazer um trabalho pro LADO daquelas

149

pessoa que não têm serviço... Se TIVER

pessoa que não têm serviço... Se TIVER

150

serviço... só se tiver de cama... é... só se

serviço... só se tiver de cama... é... só se

151

tiver de cama... mas se eu:: se eu tiver

tiver de cama... mas se eu:: se eu tiver

152

são... eu, eu tô enfrentando qualquer

são... eu, eu tô enfrentando qualquer

153

ferramenta... é marreta, é:: a pá

ferramenta... é marreta, é:: a pá

154

qualquer coisa... eu tô, tô, tô indo...” E

qualquer coisa... eu tô, tô, tô indo...” E

155

horário do nosso serviço, pra onde que

horário do nosso serviço, pra onde que

156

foi?... horá/ horário do nosso serviço pra

foi?... horá/ horário do nosso serviço pra

157

onde que foi?... sumiu?... correu pro

onde que foi?... sumiu?... correu pro

158

mundo? pro:: é:: sei lá... E7 taí ó, ele é

mundo? pro:: é:: sei lá... E7 taí ó, ele é

159

mais ve/ é:: novo... mas ele entende...

mais ve/ é:: novo... mas ele entende...

160

alguma coisa... E5 também entende...

alguma coisa... E5 também entende...

161

Então,

Então,

162

que nós temos que... podia aconselhar

velhinhos... que nós temos que... podia

163

jovem... né?... rãgue... se o jo/ jovem

aconselhar jovem... né?... poderíamos...

164

ha‟e rami ve nhande (tujakue‟i)...

se o jo/ nós (velhinhos) estamos mais

é::

NÓS que tujakueve‟i va‟e...

NÓS

iguais ao jovem...

167

que

somos

é::

mais

165

Então, (por isso) tão montando pra cima

Então, (por isso) tão montando pra cima

166

da gente... “É:: xeramo tá assim...

da gente... “É:: xeramo tá assim...

167

cacique não faz nada... é:: liderança é

cacique não faz nada... é:: liderança é

168

assim...” Pô... tem coragem de falar

assim...” Pô... tem coragem de falar

169

essas coisa?... Eles tão falando pra, pra

essas coisa?... Eles tão falando pra, pra

170

eles, eles, pra eles mesmos... ange‟i ma

eles, eles, pra eles mesmos... agorinha

171

E36 ijayvua... não é:: não é nhande que

como E36 falou... não é:: não é nós que

172

tá falando... ele tá falando da gente é::...

tá[mos] falando... ele tá falando da

173

E por que que nda/ ndajarekoi... todo

gente é::... E por que que nda/ nós não

174

mundo tá falando, é:: yvy iporã...

temos... todo mundo tá falando é::

175

ndajajatyi mba‟eve, só::

tá

terra boa... nós não plantamos nada, cxxvii

176

ganhando tembi‟u e tá comendo e tá

só:: tá:: tá ganhando alimento e tá

177

dormindo... embireko ome/ omenda

comendo e tá dormindo... as esposas

178

pyau só pra fazer... só japiró... ((risos de

ome/ casam cedo só pra fazer... só

179

todos)) Isso é coisa que se faça?... Fez

japiró... cxxviii ((risos de todos)) Isso é

180

japiro e trabalhar também... né?...

coisa que se faça?... Fez japiro e

181

((risos de todos)) Não é isso?... Tem

trabalhar também... né?... ((risos de

182

muitos kunhãmir mas tem que...

todos)) Não é isso?... Tem muitos[as]

183

kunhãmir vai escolher também que é

184

trabalhador... que kunhãgue não vai

185

omenda iporiaukue re não...((risos))

186

Então,

187

iporiaukue re, porque:: precisa, acho...

tá::

moças cxxix mas tem que... as moças
vai

escolher

também

que

é

trabalhador... que as mulheres não vai
[vão] casar com os preguiçosos

tá acontecendo, vai omenda

cxxx

não... ((risos)) Então, tá acontecendo,
vai casar com os preguiçosos, porque::
precisa, acho...
168

188

Olha... se for pra falar essas coisas... eu

Olha... se for pra falar essas coisas... eu

189

vou, eu vou te contar, AONDE que nós

vou, eu vou te contar, AONDE que nós

190

tamos?... então eu acho que nós temos

tamos?... então eu acho que nós temos

191

que

que

192

comunida::de... associação::... gru::po...

comunida::de... associação::... gru::po...

193

CACI::que... né?... têm que pensar uma

CACI::que... né?... têm que pensar uma

194

coisa, inté kunhãgue imemby e va‟e

coisa, inté as mulheres que não têm

195

têm que:: é:: pensar... tembi‟u o ramo,

196

é:: kap/ okarpi lá:: oka lá::... é:: jogar

197

mandio‟ygue

198

xememby‟i ta vy areko, é:: vou ajaty‟i

parar

por

aqui...

Agora

parar

por

aqui...

Agora

filhos têm que:: é:: pensar... quando há
alimento, é:: kap/ vai carpir lá:: o

ali...

terreiro lá::...

“Xemem/

é::

jogar rama de

mandioca ali... “Xemem/ eu tenho meus
filhinhos, é:: vou plantar dois, três mb/

199

moko, mboapy, mb/ rembypy ma

200

mandio...” Aquele ma/ um PÉ DE

201

MADIO?...

202

deu?... Ó:: CINCO mandio o ramo... E

203

mais dois pés... ah:: o cara tá feito...

cara tá feito... né?... E se plantarmos

204

né?... E jajaty reta ramo, sobra... sobra...

bastante, sobra... sobra... Então... ói...

205

Então... ói... KO‟E ramo... é tudo aqui...

quando for AMANHÃ... é tudo aqui...

206

é:: eu vou passar uma coisa pra vocês...

é:: eu vou passar uma coisa pra vocês...

207

então,

cacique,

então, eu... eu... cacique, meu neto, é o

208

xeramomino, é o seguinte... se, se:: de

seguinte... se, se:: de repente é:: eu

209

repente é:: eu quero ACHAR

quero ACHAR

xee...

pés de mandioca...” Aquele ma/ um PÉ
DE MADIOCA?... quantas mandioca

quantas mandio não

xee...

não

deu?...

Ó::

se

deu

CINCO

mandiocas... E mais dois pés... ah:: o
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210

pete cozinheira... pra cozinhar apy

211

xevýpe... eu quero... aumentar aquela

212

roça... né?... Que tem semente lá pra

213

mim plantar ainda... Acho que um dia,

214

duas, é:: sei lá... conforme a roça,

215

(enfrenta) né?... Então... eu não vou

216

precisar de ninguém... agora se tiver

217

um, umas pessoa aqui da comunidade...

218

que tenham AMOR::... “Acho que vou

219

ajudar E40 lá, porque ele vai trabalhar

220

sozinho...” e‟i ramo ma, ele vai me

221

ajudar... um dia‟i:: ha‟e rami e ramo,

222

eu vou sozinho... eu vou LÁ:: eu vou

223

trabalhar... Meu horário... sete horas...

224

Acho que não tem comunidade que vai

uma cozinheira... pra cozinhar aqui para
mim... eu quero... aumentar aquela
roça... né?... Que tem semente lá pra
mim plantar ainda... Acho que um dia,
duas, é:: sei lá... conforme a roça,
(enfrenta) né?... Então... eu não vou
precisar de ninguém... agora se tiver
um, umas pessoa aqui da comunidade...
que tenham AMOR::... “Acho que vou
ajudar E40 lá, porque ele vai trabalhar
sozinho...” se disser isso, ele vai me
ajudar... um diazinho:: caso contrário,
eu vou sozinho... eu vou LÁ:: eu vou
trabalhar... Meu horário... sete horas...
Acho que não tem comunidade que vai
levantar... SEIS HORA... pra ir lá sete

225

levantar... SEIS HORA... pra ir lá sete

226

horas pra trabalhar pra mim... Ele

227

prefere dormir DIA INTEIRO... de

228

que... ir lá trabalhar pra mim... Então,

229

EU VOU trabalhar... eu vou trabalhar...

230

Eu, graças a Deus... peGUEI saú::de...

231

agora comunidade tem que pensar... Se

232

VAI PRECISAR dessa planta... ou não

233

vai precisar...

horas pra trabalhar pra mim... Ele
prefere dormir DIA INTEIRO... de
que... ir lá trabalhar pra mim... Então,
EU VOU trabalhar... eu vou trabalhar...
Eu, graças a Deus... peGUEI saú::de...
agora comunidade tem que pensar... Se
VAI PRECISAR dessa planta... ou não
vai precisar...
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234

Aqueles pessoas que têm família... acho

Aqueles pessoas que têm família... acho

235

que vai precisar... ( ) pe:: peintende...

que vai precisar... ( ) vocês:: vocês

236

peintende nho teve kova‟e aroayvu ae

entenderam... vocês estão realmente

237

ma... HA‟EVEA rupi PO REI MA (terã

entendendo isso que estou falando...

238

pa) ha‟eve ea rupi, mba‟esa pa (ha‟e

PARECE RAZOÁVEL (ou) não é

239

py)?...

240

Todos: Ha‟e vea rupi...

Todos: [Você] tem razão...

241

Então... xee ma xetuja‟i ma aiko, já tô::

Então... eu já estou velhinho, já tô:: é::

242

é:: nós temos também agora... ( )

243

pronto... ( )... ENTÃO ykarai vem... ói...

244

dia SETE... de janeiro... ykarai apy...

245

dia NOVE pra dia DEZ... Silveira py...

246

tudo nhande kuéry... quiser participar...

247

nós vamos... Se vier no coração, já vai

248

ykarai, ( )... ja/ jaxa pyt... então... um,

razoável, como (foi falado)?...

nós temos também agora... ( ) pronto...
( )... ENTÃO ykaraicxxxi vem... ói... dia
SETE... de janeiro... ykarai aqui... dia
NOVE pra dia DEZ... no Silveira... nós
tudo... quiser participar... nós vamos...
Se vier no coração, já vai ykarai, ( )... ja/
vamos passar a noite... então...

um,

cada um já vai colocar no seu coração...
249

cada um já vai colocar no seu coração...

250

agora se não tiver Deus pra aquele lá,

251

(não sei, então)... eu não vou convidar

252

ninguém... É tá certo que ykarai... ha‟e

agora se não tiver Deus pra aquele lá,
(não sei, então)... eu não vou convidar
ninguém... É tá certo que ykarai... [mas]
assim eu não vou falar... VÃO::... cxxxii
253

rami gua o nda‟ei rã... NEI::...
olhem em seus corações ( )... o que é, o

254

pendecoraspy pema‟e rã ( )... o que

que é ykarai?... Eu tenho muito...

255

é, o que é ykarai?... Eu tenho muito...

compromisso pra mim fazer::

256

compromisso pra mim fazer::
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257

com

fazer

com Nhanderu, cxxxiii (pra mim fazer

258

trabalho)... então xee anhembo‟epa rei

trabalho)... então eu tenho que prestar

259

opamba‟e py... Então comunidade...

culto a todas essas coisas... cxxxiv Então

260

nhandera‟y

kuéry::

comunidade... nosso filho é:: nossos

261

ipyAU KUÉRY... têm que pensar...

filhos:: OS noVOS... têm que pensar...

262

Então esse:: é:: jejy jayaa regua... é::

Então esse:: é:: sobre o corte de

263

amongue

palmito... é:: alguns [que] têm crianças,

264

reclamando...

265

bolacha, tá faltando isso... acho que não

266

é isso não... Então se... se nhamanoxe

267

ramo ma, então... AH:: taí fazenda aí...

268

((risos de todos))

Nhanderu,

é::

(pra

nhandera‟y

kyrgue
é::

mim

oguereko,
que

tá

tá

tá reclamando... é:: que tá faltando

faltando

269

Alguns: Anhete...

270

Tá a fazenda aí... APY... não tem mais

271

palmito... Durante o dia, não sei que...

272

kii katy... nesse morro aqui... pra LÁ do

273

Silveira, LÁ:: na cabeceira do Silveira...

274

jaa ramo ma, ainda cê:: encontra alguma

275

coisinha... mas... por aqui mesmo, não

276

adianta... nhanekuã rami gua‟i gua‟i

277

jajaya, não adianta... é só pra estragar...

278

NA HORA ma javende pa‟i, mas se for

279

TODO MUNDO pra cortar isso aqui...

bolacha, tá faltando isso... acho que não
é isso não... Então se... se quisermos
morrer, então... AH:: taí fazenda aí...
((risos de todos))
Alguns: É verdade...
Tá a fazenda aí... AQUI... não tem mais
palmito... Durante o dia, não sei que...
para lá... nesse morro aqui... pra LÁ do
Silveira, LÁ:: na cabeceira do Silveira...
se nós formos, ainda cê:: encontra
alguma coisinha... mas... por aqui
mesmo, não adianta... vamos cortar
[palmito fininho] como nosso dedinho,
não adianta... é só pra estragar... NA
HORA vendemos tudinho, mas se for
TODO MUNDO pra cortar isso aqui...
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280

ni/ ALGUM vai vender e algum não vai

ni/ ALGUM vai vender e algum não vai

281

vender...

vender...

282

artesanato... ajaka guaxu minhã,

E

a

mesma

COISA

é

a

mesma

COISA

é

artesanato... como cesto grande,

Alguns: Anhete...

283

E

Alguns: É verdade...

284

pejapokuaa ramo... acho que (eu vou )...

se vocês que sabem fazer... acho que (eu

285

agora se levar outro diferente... então

vou) [levar]... agora se levar outro

286

não vai vender... Então ISSO... nós

diferente... então não vai vender... Então

287

temos

essas

ISSO... nós temos que penSAR... tudo

288

coisas... e a ma... é:: reunião:: geral

essas coisas... e agora... é:: reunião::

289

né?... então pe/ pe/ peassunta rã kova‟e

geral né?... então pe/ pe/ vocês vão

290

mba‟esa pa pe/ pe/ pepensa... então eu

assuntar como é que é isso pe/ pe/

291

acho que cortação de palmito... nós

292

vamos parar por aqui... não dá não...

293

Xee AIKUAA rami... Então... eu acho

294

que cês vão (se preocupar) com isso

295

daqui... (xee amboaxy avei kyrgue‟i)

296

né?...

que

penSAR...

tudo

vocês pensem... então eu acho que
cortação de palmito... nós vamos parar
por aqui... não dá não... Eu PENSO
assim... Então... eu acho que cês vão (se
preocupar)

com

isso

daqui...

(eu

também tenho dó das criancinhas) né?...
aqui não tem mais palmito...
aqui não tem mais palmito... Então
297

Então a ma é:: a/ a/ agora chegou a vez
agora é:: a/ a/ agora chegou a vez de...

298

de... (nós voltar pra trás)... (se quiser

299

cortar mais, nós não temos mais)... E ai/

300

ainda tem uma coisa:: xeramomino

301

kuéry,

302

também... que eu não vou fazer::

303

reunião (por grupo)... ( )

(nós voltar pra trás)... (se quiser cortar
mais, nós não temos mais)... E ai/ ainda
tem uma coisa:: meus netos, eu quero

eu quero passar uma coisa

passar uma coisa também... que eu não
vou fazer:: reunião (por grupo)... ( )
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304

Então eu venho aqui também discutir

Então eu venho aqui também discutir

305

essas:: essas parte... Pode, pode até

essas:: essas parte... Pode, pode até

306

existir outro:: grupo... assumir no meu

existir outro:: grupo... assumir no meu

307

lugar lá... pra ficar pra lá... porque eu

lugar lá... pra ficar pra lá... porque eu

308

vou ficar mais pra lá... Eu vou tocar meu

vou ficar mais pra lá... Eu vou tocar meu

309

serviço... né?... Eu... eu acho... né?... Eu

serviço... né?... Eu... eu acho... né?... Eu

310

quero... descansar duma vez... eu quero

quero... descansar duma vez... eu quero

311

pegar minha enxadinha, eu quero pegar

pegar minha enxadinha, eu quero pegar

312

minha foice... e trabalhar... INTÉ O

minha foice... e trabalhar... INTÉ O

313

DIA QUE ESSA TERRA E DEUS

DIA QUE ESSA TERRA E DEUS

314

FALAR ASSIM “E40... E40, agora cê

FALAR ASSIM “E40... E40, agora cê

315

vai MORRER...” Aí eu mando cortar

vai MORRER...” Aí eu mando cortar

316

essa terra... Mas antes disso não... Eu

essa terra... Mas antes disso não... Eu

317

QUERO trabaLHAR... tá tudo vo/ na

QUERO trabaLHAR... tá tudo vo/ na

318

mão de vocês... né?... Só que eu vou

mão de vocês... né?... Só que eu vou

319

dizer assim... eu não vou sair... eu...

dizer assim... eu não vou sair... eu...

320

qualquer coisa que não pode resolver...

qualquer coisa que não pode resolver...

321

pode me chamar que a gente pode

pode me chamar que a gente pode

322

apoiar, tá aqui o E5 também... que

apoiar, tá aqui o E5 também... que

323

pode:: apoiar... mas... de chefe... eu vou

pode:: apoiar... mas... de chefe... eu vou

324

sair... Pode procurar outra liderança...

sair... Pode procurar outra liderança...

325

pra colocar lá... agora eu vou sair pra

pra colocar lá... agora eu vou sair pra

326

mim... ir pra lá... trabalhar...

mim... ir pra lá... trabalhar...
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327

Ha‟e vea rupi?... (então minha conversa

Foi razoável?... (então minha conversa

328

Todos: Ha‟evea rupi...

Todos: Foi razoável...

329

é isso)... ((palmas))

Só xeretarã

330

kuéry...a::

331

((perguntando para alguém)) tembi‟u é

((perguntando para alguém)) a comida é

332

pouquinho, mas:: acho que... dá pra nós

pouquinho, mas:: acho que... dá pra nós

333

chegar lá... vamos comer um pouquinho

chegar lá... vamos comer um pouquinho

334

né?... Depois continua... o trabalho de

né?... Depois continua... o trabalho de

335

vocês...

vocês...

E1 (18a):

E1 (18a):

336

Peraí um pouquinho... É:: antes de:: peo

Peraí um pouquinho... É:: antes de:: sem

337

e re, mas eu queria que::... tapeo eme

vocês irem, mas eu queria que::... não

338

pendero rupi pra que pav(pendu

vão

339

aguã)... é:: ndajacertai...

340

final... (nhava aguã)... Quem quiser

mbovy

é

hora?...

isso)...

parentes...

para

((palmas))

Só

a::

hora[s]?...

suas

quantas

casas

meus

pra

que

todos(vocês ouçam)... é:: nós não

o ponto

acertamos... o ponto final... (para
chegarmos)... Quem quiser tomar uma

341

tomar uma á::gua...

( ) pet o avi,
á::gua... ( ) tem fumo também, quem

342

quem quiser fumar pode fumar...

343

intervalinho:: rapidinho...

344

((intervalo de aproximadamente 15

345

minutos))

quiser

fumar

pode

fumar...

intervalinho:: rapidinho...
((intervalo de aproximadamente 15
minutos))
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E1 (19a):

E1 (19a):

346

( ) e:: nhaendu... (o mba)... a:: ayvu...

( ) e:: nós ouvimos... (tudo que havia)...

347

é::... uvixa‟i rami ikuai va‟e ijayvu e::

agora:: falou-se... é::... as lideranças cxxxv

348

comunidade também teve::... pereko

349

vaipa o espaço, a pendeayvu aguã...

que estão [aqui] falaram e:: comunidade
também teve::... vocês tiveram muito o
espaço, agora para vocês falarem...

350

Então foi::... foi bom... reunião... E:: xee
Então foi::... foi bom... reunião... E:: eu

351

a xeayvu ju tavi... ha‟evea rupi meme
agora vou falar novamente também...

352

ijayvu, ijayvu‟i (va‟e kuéry)...

( )...

353

ha‟e::... amongue oma‟et:: nhama‟et

354

cada um (dos que) falaram, falaram com
razão...

( )... eles::... alguns [que]

aguã re gui ve:: ijayvu... E:: anhete ae...

plantam::

falaram

355

anhete meME ijayvu... Ha‟e gui... tem

plantamos... E:: é verdade mesmo...

356

hora::... tem hora que... tem que alguma

toDOS falaram a verdade... Então...

357

coisa:: ndajaceitaxei, nhande vy pe

tem hora::... tem hora que... tem que

358

nda‟evei te ae ma... tem que... ha‟e va‟e

alguma coisa:: nós não queremos aceitar,

359

jaxa rãe ma... (ha‟e) ramo::... anhete::

ainda que para nós seja inadmissível...

360

é:: kueve rupi jejy eta ikuai::... jave...

361

ndajaproveitai, amongue ndoaproveitai

362

raka‟e... Ha‟e gui:: amongue ijayvu

363

que:: tembi‟u jurua kuéry ogueru vaipa

364

ipa apy... ndoaproveitaai... Eu não sei

365

se:: faltou orientação...

mais::

do

que

tem[mos] que... passar por isso... então::...
é verdade:: é:: enquanto... antigamente
havia::

muito

palmito::...

nós

não

aproveitamos, alguns não aproveitaram
no passado... Então:: alguns falaram que::
os juruas trouxeram muito alimento
aqui... e não houve aproveitamento... Eu
não sei se:: faltou orientação...
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366

eu não sei se:: é:: falta de vontade, terã

eu não sei se:: é:: falta de vontade, ou da

367

nhaneate gui, terã nhandeporiau gui...

nossa

368

E:: pende kuéry contra e avi xee aiko...

369

xee aje‟i xeayvu ae ma... va‟e ri... XEE

370

AEXA... uma coisa que:: PENDE VY

preguiça,

ou

da

nossa

pobreza...cxxxvi E:: eu também não estou
contra vocês... há pouco eu já falei...
mas... EU VEJO... uma coisa que:: VAI

371

PE

HA‟EVEVEA

RAMI...

SER MELHOR PARA VOCÊS... há

kue‟i,

pouco, semana passada [na] reunião,
372

semana passada reunião, (pe va‟e)...
cada um de (vocês que estavam)

373

va‟e

kue

ekue,

374

penemaendua

375

xeayvu po rami, então... xee ma aexa...

376

uma coisa que apy... nda‟evei ramo...

377

mesmo que:: pende napeintendei, te

vocês não entendam, mas eu tem[tenho]

378

xee tem que tomar uma decisão...

que tomar uma decisão... porque eu vejo

379

porque

pe

que para vocês não vai ser possível

380

nda‟eveMO‟ÃI...

ha‟e rã ha‟eve ta

MESMO [tirar palmito]... então se for

381

ramo katu já ha‟eve... Ha‟e rami vy ma,

[para ser] melhor, já [terá que ser] melhor...

382

xee::... xee a apensa vaipa avi...

porque é assim, eu::... eu agora eu penso

383

kueve gui ve ma apensa vaipa aikovy...

muito também... desde há muito tempo eu

384

Até a gui ve apensa... Ha‟e ramo ma

estou pensando muito... Até agora eu

385

ha‟evea

penso... Então também há razão... na fala

386

ijayvu... ko jejy regua re... Então ha‟e

de alguns::...

387

ramo ma... xee amombe‟u mbe‟u ju

palmito... Então... agora eu vou contar

388

a anhete::... pendukuaa va‟e rire...

novamente é verdade::... se vocês

aexa

rupi

eu

teri

acho

xee...

que

[aqui]... eu acho que vocês lembram

xeayvu...

pende

meme...

que

vy

ainda do que eu... eu falei... eu falei
assim, então... eu vejo... uma coisa que
aqui... é inadmissível... mesmo que::

amongue::

entendessem...
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sobre o [todos sabem]

389

nhaendu ha‟evea rupi...

ijayvu...

a razão das falas... que ouvimos... Para

390

Nhande

ma...

nós não há mais... coisas para tirarmos,

391

mba‟emokue nhamboi aguã, nhavende

para vendermos... Por isso... nós:: nós

392

aguã... Ha‟e ramo ae rima... ore::

[as lideranças] falamos “tem[mos] que

393

oreayvu “tem que japytu‟u ranh...” É::

parar por enquanto...” É:: nós [as

394

ropensa ha‟e rami... Ha‟e gui xee... xee

lideranças] pensamos assim... Então

395

apensa ramo:: eu acho que::... tem que

396

japytu‟u ranh ae ma,

397

ma... Eu sei que::... amongue ta‟y va‟e

398

kuéry...

vy

pe

jipovei

ijayvu...

eu... quando:: eu penso, eu acho que::...
tem[mos]

nda‟evei ae

que

parar

mesmo

por

enquanto, não dá mais mesmo... Eu
sei que::... alguns que têm filhos...

“Amboaxy

falaram... “Eu tenho dó das crianças...”
399

kyrgue...” Xee... xera‟y kuéry areko
Eu... eu também tenho meus filhos...

400

avi... pende kuéry anho e pende ra‟y

401

pereko... xee areko avi... Então:: xee

eu também tenho... Então:: eu agora

402

a penderuvixa rami aiko... (ri ae te)

estou como cacique de vocês... (mas por

403

aipota pav xeajuda... tudo que xeayvua

isso) eu quero que todos me ajudem... se

404

rupi jaa ramo ma, ha‟evea rupi rã jaa...

405

Ha‟e rã... xeayvua... rupi e re jaa ramo

não são somente vocês que têm filhos...

seguirmos tudo que eu falei, vamos pelo
[caminho] bom... Então... se não
seguirmos minha fala... vocês vão pelo

406

ma, ha‟evea rupi rã peo... Pende jeupe

407

ae ju rã, xe vy pe erive... E... xee...

mesmos, não é somente para mim E...

408

xeayvu anhete meme xee xeayvu... Apy

eu... cada fala minha é verdadeira... Eu

409

aju:: pe Silveira py aiko jave xeayvu...

vim:: aqui, no período em que estou

410

xeayvu VAIPA...

vivendo lá no Silveira eu falo... eu falei

[caminho]

mau...

BASTANTE...
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Será

para

vocês

411

tá de prova kue/ E3... E26 ha‟e rami...

tá de prova kue/ E3... E26 também...

412

E26 oo ranh va‟e kue ojevyju a...

E26

413

Ha‟e ramo ma... xee aipoa‟e “tem que

tempo e agora voltou... Então... eu falo

414

NHAMBA‟EAPO... NÃO ADIANTA

415

tembi‟u... jaru... aporandu ramo, Márcio

ADIANTA alimento... nós trazermos...

416

ogueru tembi‟u... e JA‟U PA RIVE...

quando eu peço, Márcio traz alimento...

417

nem mba‟eve nanhanhoti...” Ha‟e jave

418

primei::ra vez reunião py xeayvu...

419

“Tem que força jajapo cada um

foi há algum [para o Silveira]

“tem[mos] que TRABALHAR... NÃO

e

SIMPLESMENTE

TUDO...

nem

COMEMOS

plantamos

nada...”

Naquele tempo, primei::ra vez [na]
reunião eu falei... “Tem[mos] que fazer

420

nhandero o aguã... ha‟e gui em volta
força para cada um termos nossa casa...

421

ma nhanhot mba‟emokue‟i... penhot,

422

pende ra‟y kuéry ho‟u aguã...” Aquele

coisinha... plantem, para os seus filhos

423

tempo que:: todo mundo, todo dia jejy

comerem...” Aquele tempo que:: todo

424

omboi... okuapy tema... va‟e ri xee

mundo, todo dia ficavam sempre tirando

425

namboii avi jejy, amongue py ma aa,

palmito...

426

porque xee ndavalei avi avoyi aguã...

também, às vezes eu ia, porque eu não

427

Amongue py ma xera‟yxy ija/ iajyvu

consigo carregar peso... cxxxvii Às vezes

428

“é:: reo rã gue jejy re remboi avi...”

minha esposa ija/ falava “é:: você poderia

429

Ha‟e rã xee xeayvu... “ah, xee ndavalei

ir também tirar palmito...” Então eu

430

avi... ndavoyreguavei, a yamaguare

falava... “ah, eu não consigo também... eu

431

rami ve e a/ aiko...” Então xee apensa

não posso mais com peso, agora eu não

432

HA‟E RAMI...

sou mais como antigamente a/...” Então É

e em volta vamos plantar alguma

mas eu não tirava palmito

ASSIM que eu penso...
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433

então ha‟e jave ma xee xeayvu ha‟e py

então naquele tempo eu falava lá [para]

434

comunidade kuéry areko, grupo py

minhas

435

areko... “TEM QUE JAVY VOI... TEM

grupo...

436

QUE

LEVANTAR

437

MBA‟EMOKUE... NÃO PODE:: jake

QUE QUERER FAZER ALGUMA

438

rive, jajupy...” Ha‟e ramo ma amongue

COISA...

439

oacha que xee xeivaija vaiete... (ijayvu)

simplesmente

440

“E1 ma ivaija vaiete... E1 ma iruim...

udeitados...” Então alguns acham que

441

E1 ijayvu rive...” EU FALEI TUDO

eu sou muito bravo...cxxxviii (falam) “E1

442

VERDADE...

é muito bravo... E1 é ruim... E1 só

443

AIKUAA...

444

RUPI... ai/ aikuaa... jurua kuéry reko

VERDADE... EU ESTOU VENDO,

445

marãmi pa o... Pendeayvu jurua kuéry

EU SEI... EU FUI À ESCOLA... ai/ eu

446

(oaxa) ((interrupção por causa de um

447

jurua que estava passando de moto))

448

Ha‟e jave minhã, ( )... tudo jai oiny...

estão passando [de moto] ((interrupção

449

rire ma xee xeayvu... “Tem que

por causa de um jurua que estava

450

JAROÇA... TEM QUE nhamba‟eapo...

passando de moto)) Naquele tempo, (

451

amongue::... xe aipoa‟e,

)... tudo estava no mato... depois eu falei...

452

joupive nhamba‟eapo...” (Ha‟e) rami

453

xee xeayvu... xeayvu a peve xeayvu...

454

Então maioria::... amongue va‟e oacha

455

que

456

ndaxeporayvui...

JAJAPOPOTA

AEXA
AA

AIKO

PY,

XEE

comunidades, [para] o meu

fala[mal]...”

ESCOLA

“TEM[mos]
CEDO...

NÃO

QUE
TEM[mos]

PODE::[mos]

ficar

EU

FALEI

dormindo,

TUDO

conheço... como é o modo de vida dos
juruas... Falem [com] os juruas [que]

tem que

“Tem[mos] que ROÇAR... TEM[mos] QUE
trabalhar... alguns::... eu falava assim, tem[mos]
que trabalhar juntos...” eu falava assim... eu falo
até agora eu falo... Então maioria::... alguns

xee

xevaija

vaiete...
acham que eu sou muito bravo... que eu não
gosto de vocês...
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457

MAS NÃO É I::SSO... ha‟e rami e,

458

nhapensa porã ramo... Xee aipota joo

459

rami nhandekuai... joo rami nhandera‟y

em igualdade... em igualdade nossos filhos

460

kuéry okaru porã... va‟e ri NHANDE

comam bem... mas NÓS tem[mos] que ter

461

tem que força jareko... NÃO PODE jake

462

rive, jakaru meio-dia kue

463

jajupy... HA‟E JAVE REI minhã...

ficamos somente dormindo deitados... como

464

tembi‟u ou rã... amee pavpe... pav pe

EM QUALQUER OCASIÃO... se chegar

ikuai va‟e kuéry (pe)... Ha‟e gui “PEJU

alimento... eu dou para todos para todos que

465
466

nhamba‟eapo aguã rã...” amonGUE

estiverem

467

OU... amonGUE NDOUI... amonGUE

468

jeJY re oo... amongue supermercado

469

katy oo... amongue pirajopoi ( ) vy rive

470

oo... ha‟e gui xeayvu ramo ma...

471

“nda‟evei guirami...” xevaija vaiete

472

guirami... XEVAIJA vy e py xee

473

xeayvu...

474

nhandekuai axy rei ri ae... Eu quero que

475

xera‟y kuéry okaru porã rã, amboae

476

kuéry ra‟y kuéry okaru porã avi... ( )...

MAS NÃO É I::SSO... se pensarmos bem,
não é assim... Eu quero que nós convivamos

força... NÃO PODE[mos] simplesmente ficar
dormindo, comemos e depois do meio-dia

jake rive

lá...

Então

[quando

digo]

“

VENHAM para trabalharmos...” alGUNS

VÊM... alGUNS NÃO VÊM... alGUNS vão
[tirar] palMIto... alguns vão lá para o
supermercado... alguns simplesmente vão ( )
pescar... e quando eu falo... “assim não dá...”
[dizem que] eu sou muito bravo assim... Não é
porque eu sou BRAVO que eu falo... Eu [falo]

Xe

ae

py

ndaipotai
porque eu não quero que nós fiquemos
somente sofrendo... Eu quero que meus filhos
comam bem, e os filhos dos outros também
comam bem... ( )...

477

CADA pessoa, os

CADA pessoa, avakue nhandekuai tem
homens que estamos [aqui] tem[mos] que ter

478

que força jareko... Xe/... XENUNCA,

479

ndakerivei, ndajupyi...

força... Xe/... EU NUNCA, não fico
simplesmente dormindo, não fico deitado...
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480

xero py ndakerivei... e muitas vez xee

não fico simplesmente dormindo em

481

xeayvu apy... pe py... reunião OI

casa... e muitas vez eu falei aqui... lá...

482

RAMO, AJU... OKY rupi aju... OKY

483

rupi ju aa... aju... aikovy,

484

fazer melhoria... ai/ a:: pende vy pe

485

ha‟evevea rami aipota... xe vy pe anho

486

e Então ha‟e ramo ma... xee...ha‟e py

QUANDO HÁ reunião, EU VENHO... eu
venho com CHUVA... novamente eu

eu quero

volto com CHUVA... eu continuo vindo,
eu quero fazer melhoria... ai/ a:: eu quero
o que é melhor para vocês... não é
somente para mim Então... eu... lá não...
487

não... narivei avi... como xeramo

488

oikoa

489

mba‟emokue‟i... tembi‟u jipoi rã xe ae

alguma coisinha... se não tiver comida eu

490

avy voi... aa ajovaei yakã my ajovaei...

levanto cedo... vou lavar o rosto no rio, lavo o

491

ha‟e gui ajopy roçadeira... enxada

rosto... e pego a roçadeira... enxadinha

492

mirami‟i avi... tempo‟i o jave ja, akarpi,

também... enquanto há um tempinho, eu fico

493

anhot‟i mba‟emokue... mandio‟i ygue

carpindo, plantando um pouquinho de alguma

494

ygue‟i

495

ENTÃO KO HA‟E NUNGA tem que

496

nhaprende...

497

nhaprendei vy rima... nhanemboriau...

rami,

xee

anhot...

anhot‟i

aiko...

avaxi‟i

eu também não fico à toa... como
xeramo[E40]... vive, eu vivo... eu planto

coisa... planto umas raminhas de mandioca...

anhot‟i...

planto um milhozinho... ENTÃO ESTAS
COISAS tem[mos] que aprender... Nha/ nós

Nha/

nhande

kuéry
não

aprendemos

isso...

[então]

somos

pobres...cxxxix Eu falo... de onde veio o que
498

Xee xeayvu... SUPERMERCADO PY

499

MA IKUAI va‟e mamo gui pa ou?...

500

Ha‟e va‟e jepe... peikuaa rã... KO YVY

501

PY meme... onhot va‟e kue gui que

TEM NO SUPERMERCADO?... Isso... vocês
[tem que] saber... É DESTA TERRA também...
do que eles plantaram no passado, [o] que os
juruas levam no supermercado...

502 jurua kuéry ogueraa supermercado py...
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503

EnTÃO nhaNDE KUÉRY yvy jareko...

EnTÃO NÓS temos terra... é boa para

504

ha‟eve

plantarmos cana-de-açúcar... É BOA

505

HA‟EVE pakova nhanhot aguã... tudo

506

ja‟u va‟erã meme nhanhot... Então não

takuare

nhanhot

aguã...

para plantarmos banana... [é boa] para
plantarmos tudo o que vamos comer
também... Então não preciSAVA ki/

507

preciSAVA ki/ kii rupi jaiko... jasofre

508

rei,

509

nhamba‟eapo aguã... Ha‟e gui xee...

510

ha‟e rami apensa... pende contra rei

511

ndaikoi ae jepe... nesse ponto... eu quero

512

também

513

peinTENDE...

514

nda‟evemo‟ãvei teve

515

aguã, por enquanto... Ha‟e rã jejy tuvixa

516

pa ju ma kórupi ikuai jave, têm que

517

pejaya ju... Só ha‟e va‟e tema xee

518

amombe‟u... eu acho que:: liderança

519

kuéry têm que se ajudar... e a

520

comunidade

521

xeramo E40 iajyvua rami... a ma

522

tem que... Funai kuéry voi japertave...

523

pra ver... vamos ver se nhaconsegui

524

alguma coisa... nhamba‟eapo aguã...

525

junto...

526

nhatenta nhaconsegui aguã...

ficarmos por aí... somente sofrendo, nós

yvy ja/ jareko vaipa ma apy

a/

que::

xeajuda,

pende

acho

que

Eu

ajuda

Ha‟e

tem

muita terra aqui

para

trabalharmos... Então eu... é assim que
eu penso... ainda que eu não esteja
somente contra vocês... nesse ponto...
eu quero também a/ que:: me ajudem,
[que] vocês enTENDAM... Eu acho que

jejy jajaya a/

também...

Alguma

ja/ temos

realmente

não

é

mais

possível

cortarmos palmito a/, por enquanto...
quando

houver

palmito

grande

novamente por aqui, vocês têm que
cortar novamente... Só assim que eu
estou contando... eu acho que:: as lideranças

gui

têm que se ajudar... e a comunidade também...
E xeramo E40
tem[mos] que...

falou assim... agora
apertar mais as Funais

também... pra ver... vamos ver se nós
conseguimos

que...

alguma

coisa...

para

trabalharmos... junto... Alguma ajuda tem[mos]
que... nos esforçar para conseguir...
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527

Xee asenti vaipa avi a/ amongue

Eu também senti muito a/ quando

528

pendeayvu ramo... pende família pereko

alguns de vocês falaram... vocês que

529

va‟e... va‟e ri jipovei ma apy...

têm família... mas não há mais [palmito]

530

nhavende aguã, (ha‟e) ramo ma... xee

aqui... para vendermos, então... eu

531

apensa ha‟e rami... japytu‟u ranh

penso

532

ha‟e gui... napendui ramo ma... pende

enquanto

533

jeupe

xee

obedecerem... é para vocês mesmos

534

ndaikuaavei

ju

também... não será para mim... eu não

535

xeayvuve aguã ndae‟vevei ma... xee

sei mais... Disso novamente para eu

536

ndaikuaavei ma... Só ha‟e va‟e tema xee

falar mais não vai dar... eu não sei

537

xeayvu... Eu acho que... durante...

538

penderuvixa rami aiko ramo... eu vou

539

fazer maior força pra ajudar aguã...

540

enquanto... aikoaja... Eu não digo que

541

sempre... xee ae ma uvixa aiko rã...

542

nda‟ei... Um dia vai ter outro no meu

Eu não digo que sempre... eu vou estar

543

lugar... E QUATRO mês peve‟i avi...

sempre como cacique... não digo [isso]... Um

544

xee aiko como cacique... a hora que E33

545

voltar também... e vamos continuar...

546

junto com E33 de novo... Então ha‟e

cacique... a hora que E33 voltar também... e

547

va‟e re xee:: aroayvu pende vy pe... eu

vamos continuar... junto com E33 de novo...

548

acho que... já nhande reunião are ma...

549

amongue:: penekane‟o ma... xee ma

vocês... eu acho que... nossa reunião já

550

naxekane‟oi teri...

demorou... alguns:: de vocês estão cansados...

ae

avi...
ma...

xe

e
Ha‟e

rã...
gui

assim...
e...

vamos
se

parar
vocês

por
não

mais... Só isso que eu estou falando...
Eu acho que... durante... [o tempo] em
que eu estiver como cacique de vocês...
eu vou fazer maior força pra ajudar...
enquanto... eu estiver como cacique...cxl

dia vai ter outro no meu lugar... E até
QUATRO mês também... eu vou estar como

Então sobre isso que eu:: gostaria de falar para

eu ainda não estou cansado...
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551

já:: xee ma já acostuma ma reunião

já:: eu já acostumei ficar em reunião

552

rupi aiko dois, três dias... quando fora

durante dois, três dias... quando vamos

553

jaa ramo ma, tem que jaguapy... só tem::

para fora [da aldeia], tem[mos] que ficar

554

intervalo yy ja‟yu aguã... cafezinho... e

sentados... só tem:: intervalo para

555

depois tem que jaguapy ju reunião py...

bebermos água... cafezinho... e depois

556

nha nhanekane‟o te... Então ha‟e ramo

tem[mos] que sentar novamente na

557

ma

xee...

xee

a::...

reunião...

aje‟i::...

ainda

que

estejamos

cansados... Então eu... eu agora::... há
558

ko‟mbakue

xeayvu

ae

ma...
pouco::... logo de manhã eu falei... à

559

ka‟arukue ma... tem alguns problemas...

560

casal

561

nhomotar

562

xeayvu, nda/ ndaxeayvureguai te ae

nda/ ainda que eu não queira falar...

563

ma... tem que xeayvu... ha‟e e ramo

tem[tenho] que falar... caso contrário...

564

ma... xee::... ndaxeayvui rã, nda‟evei

565

avi, ramo ma xeayvu ta... va‟e ri

566

problema oguereko va‟e va‟e ma apy

567

opyta, amongue ooxe va‟e

568

nda‟eve‟i... Mas segunda-feira reunião

reve...

ou

famí::lia

tarde... tem alguns problemas... com

ju::

casal... ou famí::lia novamente:: [com]

va‟ekue ekue:: ju rã

todas as que discutiram:: eu vou falar,

eu::... se eu não falar, não dá também,
então eu vou falar... mas cada um que
tem problema fique aqui, se alguém
quiser ir, não há problema... Mas há

pe ramo

novamente reunião na segunda-feira...
aqui... vocês voltam, nós voltamos...

569

o ju ta... apy... pejuju, jajuju... não

570

vamos ficar... E33 ijayvua rami “não

PO::DE[mos] nos abaixar... não pode

571

PO::DE

desanimar... TEM QUE que tenTAR

572

desanimar... TEM QUE que tenTAR

573

sair...”

jajabaixa...

não

não vamos ficar... E33 falou assim “não

pode

sair...”
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574

tem que nhatenta... FAZER alguma

tem[mos] que nos esforçar... FAZER

575

coisa... Não pode ser... jejy rã... por

alguma coisa... Não pode ser... se o

576

exemplo, a/ alibera::... xee pejaya

palmito... por exemplo, a/ eu libero::...

577

ramo ma... tá acabado, daqui uns tempo

se vocês cortarem... tá acabado, daqui

578

jipovei ete ta ae... aí?... como é que vai

uns tempo não haverá mais nada... aí?...

579

ficar?... não do, do mesmo jeito

como é que vai ficar?... não do, do

580

ndaproibii te ae ma, ndapejoumo‟ãvei

mesmo jeito ainda que eu não proíba,

581

ae... Então ha‟e va‟e rive

vocês não vão encontrar mais mesmo...

582

aroayvuju

583

que... porque:: nda‟evei ae ma... Só ha‟e

falar para vocês... Eu acho que...

584

va‟e rive tema xeayvu... Eu agradeço

porque:: não dá mais mesmo... Só isso

585

pe/

586

kuatiapara, ha‟e gui Márcio reve

587

ronhomboayvu... o que que nós vamos...

588

fazer junto... liderança kuéry...

re xee

Então somente sobre isso que eu queria

pende vy pe... Eu acho

pejapyxakaa...

ore

rojapo

que eu estou falando... Eu agradeço pe/

rã

a atenção de vocês... nós vamos fazer
documento, e com o Márcio vamos
estudar... cxli o que que nós vamos...
fazer junto... [com] as lideranças...
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Notas da Fita 1

i

Ha‘eve‘i nhandevýpe = “ha‘eve‘i para (vype) nós (nhande)”. A expressão ha‘eve‘i é

usada em alguns momentos dos porais, cerimônias religiosas realizadas diariamente pelos
guaranis, para aclamar o pajé. Essa palavra seria equivalente — os próprios guaranis a
traduzem assim — a “amém”. Durante a reunião, ela só vai ser usada mais uma vez, quando os
participantes a empregam para aclamar a fala de E4 (p. 45), que é plena, principalmente em
seu final, de referências ao discurso mítico-religioso. Aqui, apesar de estar antes de uma
menção explícita ao contexto religioso (linha 9 e seguintes), ela parece não ter a mesma função
que tem nos porais — a não ser que pudéssemos falar em aclamação antecipada de todas as
futuras falas da reunião —, por isso optei por traduzi-la por “espero tudo de bom”.
ii

Serão comuns no discurso de E1 as repetições para explicar, em prortuguês, o que foi

dito em guarani. Este é o primeiro exemplo disso. Como o próprio falante vai afirmar mais
adiante, o emprego do português tem a função de evitar problemas de compreensão.
A utilização do português seguirá, muitas vezes, parâmetros morfológicos e sintáticos
do guarani. Aikõteve = a (1a pess. sing.) i (3a pess. sing. ou pl.; objeto) kõteve (precisar);
aprecisa = a (1a pess. sing.) precisa (precisar). Como se pode notar, o verbo “precisar” foi
parametrizado segundo a estrutura morfológica do guarani.
iii

Ja (1a pess. pl.) pyxa (ouvidos) ka (desimpedir) = “vamos desimpedir os ouvidos”. A

expressão está sendo traduzida, como propõe Cadogan (1992), por “prestar atenção”. No
contexto religioso, japyxaka significa “orar com devoção”, segundo Cadogan (1992), e
“implorar a Deus”, segundo Dooley (1990).
Nos porais de que participei, japyxaka foi usada para indicar que alguém, depois de
fumar cachimbo, sentava-se quieto no banco ouvindo os cantos e refletindo. Ojapyxaka va‘e
— O (3a pess. sing. ou pl.) japyxaka (orando com devoção) va‘e (que) = “aquele que está
orando com devoção” — é uma expressão que os guaranis usam para nomear alguém que
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assume essa postura reflexiva. A atitude do ojapyxaka va‘e sempre me pareceu ir além do
simples escutar e orar. Não seria absurdo entendê-la como uma atitude sinérgica, como uma
associação de ação, postura e atuação de vários sentidos, que tem a função de pôr o indivíduo
em contato com a esfera divina. Nas reuniões, embora o momento seja de menor sobriedade, a
atitude dos guaranis é muito parecida com aquela assumida nos porais. Eles sentam, muitas
vezes depois de fumar, e, com a cabeça apoiada nas mãos ou nos joelhos, ficam em atitude de
reflexão. Talvez a tradução “prestar atenção” não seja a mais adequada para o termo japyxaka.
Certamente, “ouvir”, como propõe Dooley (1990), também não é.
iv

Optei por não traduzir o termo xeramo Ele é usado tanto para se referir a um

antepassado (avô) como para designar um líder religioso, que, em geral, é quem preside a
cerimônia de nomeação, o nhemongarai. Nas falas, quase sempre, essa expressão é usada para
referir E40, a liderança religiosa mais importante da área. Às vezes, ele aparece junto do nome
de E40 e, às vezes, isolado; neste caso, marquei, entre colchetes na tradução, a referência a
E40. Quando o termo não for usado com essa finalidade, darei as explicações necessárias.
v

Aqui, E1 está se referindo ao contexto religioso, por isso japyxaka foi traduzido por

“orar com devoção”.
vi

O título uvixa é dado à mais importante liderança política da aldeia, muitas vezes

exercida pelo líder espiritual, o pajé. Escolhi o termo “cacique” para traduzir a palavra uvixa
porque percebi, talvez incorretamente, que os próprios guaranis residentes na área
preferem-no a “líder”, ou “liderança”, que usam para designar todos aqueles que, apesar de
também ocuparem algum cargo político (secretário, presidente de associação, etc.), têm
atribuições diferentes do uvixa.
vii

Amboae (outro) gui (de) ij (3a pess. sing. ou pl.) ayvu (fala) a (nominalizador) gui (de)

rive (simplesmente) pe (2a pess. pl.) ndu (ouvir) = “ouçam somente da fala de outros”.
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Este é o primeiro exemplo, de vários outros que serão encontrados ao longo do texto, em
que a tradução poderá parecer uma construção um tanto quanto inusual em português. Como
se pode perceber pelas indicações morfológicas acima, ela não é fruto do meu estilo, mas de
uma tentativa de ser fiel às escolhas do falante.
viii

O termo juruá é empregado para os não-índios. No trecho juruá (não-índios) rupi

(por) gui (de) ve (mais) xe (1a pess. sing.) ayvu (fala) = “minha fala é mais do [pelo]
não-índio”, E1 está se referindo ao português empregado constantemente por ele. No entanto,
como em todas as outras ocorrências optei por não traduzir o termo juruá, deixei de fazê-lo
também aqui.
ix

“Comunidade”, aqui, vem acompanhado de kuéry, um pluralizador que significa ―o

grupo de”; por isso foi traduzido por “as comunidades”.
A extensão da palavra “comunidade” pode mudar de acordo com o uso que o falante faz
dela. Pode ser usada para referir uma única pessoa, como na fala de E40 (fita 3, linha
1168-1169, p. 171); um grupo específico dentro da aldeia, uma família nuclear, por exemplo
(como é o caso aqui, em que kuéry retringe a dimensão ampla do termo comunidade); ou toda
a aldeia, como na fala de E1 (p. 5, linha 78; p. 8, linha 129; p. 20, linha 401). Usada para
designar todas as pessoas, ou famílias, que compõem a aldeia, não vem acompanhada de
especificador. Empregada para uma família, ou um núcleo qualquer, dentro da comunidade
mais ampla, ela está, em geral, especificada por kuéry. Se designa uma única pessoa, faz-se
acompanhar pela palavra petei (um), ou pelo artigo definido feminino.

x

Eu tô pronto pra:: a (1a pess. sing.) mba‘eapo (trabalhar) aguã (para) = “Eu tô pronto

pra:: para eu trabalhar”. Como se pode perceber, há repetição do conectivo indicador de
finalidade: preposição pra em português e posposição aguã em guarani. Essa repetição é
bastante comum quando o falante passa de um idioma a outro, principalmente nos momentos
em que ele inicia uma frase em português e termina em guarani. Na tradução, esses conectivos
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só foram repetidos quando entre um trecho e outro ocorreu pausa ou alongamento de alguma
vogal, indicando hesitação do falante.
xi

Nhande (1a pess. pl.) reko (vida; costume; lei; norma) = “nosso costume, lei, vida ou

norma”. A expressão foi traduzida por “nosso modo de vida”, mas vale dizer que se deve
entender “modo de vida” como toda atividade física e psicológica do indivíduo balizada por
uma visão de mundo; neste caso, a guarani.
xii

Nhane (1a pess. pl.) ramoi(líder religioso ou avós) = “nossos líderes religiosos”. Todo

o trecho é de referência às lideranças da área, políticas e espirituais. Como não traduzi
xeramoitambém optei por não traduzir nhaneramoi.
xiii

E5 kuéry = “o grupo de E5”. A tradução “a família de E5” pareceu-me mais

adequada, já que, em geral, quando usa kuéry junto de nomes próprios, o falante está fazendo
referência a um grupo familiar extenso.
xiv

A palavra trabalho é usada, durante a reunião, com duas finalidades bastante distintas.

Pode designar a manipulação, intelectual ou física, de um objeto — o que E1 faz aqui —, ou
o objeto resultante dessa manipulação. Quando se refere ao objeto em si, a palavra trabalho
será usada para referir ao artesanato (arcos, cestos, leques, etc.) produzidos e vendidos pelos
guaranis. A diferença é, quase sempre, fácil de ser percebida. Quando não for, farei as
observações necessárias.
xv

Nhande (1a pess. pl.) kuai (ser, estar) rã (futuro) = “nosso futuro estar”. A tradução

“nossa vida futura” foi sugestão dos próprios guaranis.
xvi

Aqui também a referência é aos líderes religiosos, como vai ficar explícito adiante,

quando E1 fala de E40, E5 e “outras lideranças que viviam aqui”.

190

xvii

Ore (2a pess. pl. exclusiva). O falante diz ore quando quer excluir determinadas

pessoas do grupo a que se refere. Neste caso, exclui todos os que não são líderes (cf. também o
último capítulo do Volume I).
xviii

Para o morfema ko, Dooley (1990) propõe “aqui, este(a)” (ko yvy re = “nesta terra”),

ou variante átona de rako = “na opinião do falante” (ha‘evete ko = “na minha opinião é muito
bom”). Cadogan (1992) traz “aqui, este, etc.” (ko katy = “até aqui”); e “em efeito, deve-se ter
presente que, efetivamente” (pi‘a kuéry ko ivaikue ikue = “deve-se ter presente que as crianças
são más”; aporaei, ko, avei = “efetivamente, sei cantar”).
Nas falas, ko parece oscilar entre demonstrativo e marcador conversacional (equivalente
a então::, ou é::), que indica hesitação do falante. No entanto, mesmo como marcador
conversacional, ko parece ter função dêitica: o falante procura apontar para um conteúdo já
conhecido dos ouvintes; é como se dissesse sempre “é:: isso que todos sabem”. Em geral, para
traduzir ko, usei um demonstrativo português (este, esse, etc.), ou o verbo “ser” flexionado na
terceira pessoa do singular (é::), principalmente quando ko tem a vogal final alongada. No
entanto, em algumas ocasiões (esta é um exemplo), cheguei a empregar um artigo definido,
mas optei sempre por indicar, entre colchetes, a função dêitica de ko. Neste exemplo, ko jejy
regua , o falante aponta para um problema já conhecido por todos, por isso optei por
marcar, entre colchetes, [todos sabem].
xix

Ro (1a pess. pl. exclusiva) o (ir) uvixa (cacique) kuéry (o grupo de) a (nominalizador)

rupi (por) = “irmos pelos (aos) líderes”. Em todo o trecho da página, E1 está falando de
problemas que poderiam acontecer fora da aldeia, por isso os caciques a que ele se refere são
os juruás.
xx

Márcio é o chefe de posto contratado pela Funai.
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xxi

Kuatia (papel) para (desenhado) = “papel desenhado ou escrito”. A tradução

“documento” é sugestão dos próprios guaranis.
xxii

O que já foi dito acima para “comunidade” vale também para as instituições policiais.

Os guaranis usam o termo jopya = “pegador”, para designar a polícia não-índia (para a interna
usam xondaro). No entanto, essa expressão (jopya) vem, quase sempre, acompanhada de
kuéry, por isso traduzi por “as polícias”.
xxiii

Funai kuéry, literalmente “o grupo de Funais”. É interessante que essa mesma

construção ocorra com o termo “comunidade”, como procurei mostrar na nota 9. Esses termos
entram na fala guarani com um sentido diferente do que têm em português, ou, pelo menos,
com um sentido diferente com que, provavelmente, são empregados pelos juruás que estão em
contato com os guaranis.
xxiv

Pav (todos) o (3a pess. sing. ou pl.) endu (ouvir) a (nominalizador) py (em) = “na

audição de todos”. Audição deve ser entendida como presença.
xxv

Ja (1a pess. pl.) vy (levantar, acordar) porã (bem) mba (todos) ju (novamente) ma

(perfectivo) = “vamos todos novamente nos levantar bem”. Esse cumprimento é equivalente a
javypajuma = “vamos novamente todos levantar”. Ambos, por sugestão dos próprios guaranis,
deveriam ser traduzidos por “bom dia”. Numa tentativa, talvez infeliz, de manter algum
elemento do significado que têm em guarani, traduzi por “bom dia para todos”, quando o
falante usa uma das duas expressões para cumprimentar todos os presentes. Quando estes
usam a mesma expressão para responder ao cumprimento, traduzi simplesmente por “bom
dia”.
xxvi

Ja (1a pess. pl.) jexa (ver-se) vai (mal) = “vemo-nos mal”. “Estamos aflitos” é

sugestão do próprio falante. Dooley (1990) propõe a mesma tradução. Não seria incorreto,
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porém (o próprio falante confirmou), entender a expressão como “estamos passando
necessidade”.
Eta (muito) va‘e (o que) kuéry (o grupo de) = “os que são muitos”. Essa expressão

xxvii

tem a mesma função de juruá: designar os não-índios. Várias vezes, ao tentar explicá-la, os
guaranis comparavam nossa capacidade de reprodução à dos animais: “É porque vocês têm
filho um atrás do outro, como coelhos ou minhocas”. Essa comparação é índice do valor
pejorativo da expressão. É uma maneira de separar a humanidade guarani da animalidade
juruá. Por isso, sempre que ela aparece, traduzi por “os que são muitos”.
xxviii

Ojaya (cortar) ‘i (diminutivo) = “cortar um pouquinho”. O uso do sufixo diminutivo

‗i é bastante comum em guarani, não só junto de radicais nominais, mas também junto de
radicais verbais. Como em português, ele pode indicar carinho, ironia ou ser usado como
forma de “evitar a aparência de soberba ou pretensão elevada” (Dooley, 1990, p. 53). No
caso de emprego de ‗i com radicais nominais, foi quase sempre possível usar, na palavra
traduzida, o sufixo português -inh. Nos verbos, tive de usar “pouquinho”.
xxix

O (3a pess. sing. ou pl.) karu (comer) xe (querer) = “ele(s) querem comer”. Nesse

caso, como em todos os outros, o radical verbal karu e o verbo “comer” nunca têm como
objeto “o palmito”. Embora este seja também utilizado como alimento pelos guaranis, quando
o falante se refere às suas necessidades alimentares, não o inclui entre elas. O palmito é visto,
na reunião, como produto de troca e não como produto de consumo.
xxx

xxxi

Yy (água) tata (fogo) = “água de fogo”.
O (3a pess. sing. ou pl.) je (reflexivo) jopy (pegar) = “elas estão pegando a si

próprias”. A tradução “apuradas” foi, como em outros casos, sugestão do próprio falante.
xxxii

Pytu‘u = “descansar, parar”. Os guaranis usam essa forma verbal para referir o

momento em que, depois de um período de trabalho, revitalizam as forças do corpo (cf. p.13,
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linha 259). É bem provável que, ao empregarem a mesma expressão para a interrupção no
corte de palmito, estejam fazendo menção à necessidade de deixar que as forças naturais se
encarreguem de restaurar as reservas de palmito.
Jo (reciprocidade) guero (concomitância) ‗a (cair) = “fazem-se cair”. A opção por

xxxiii

“brigar” é do falante.
Yvy (terra) o ( 3a pess. sing. ou pl.) moiporã (guardar) xe (querer) = “queria [saber

xxxiv

como] a terra estava guardada”. A opção por “demarcação” é do próprio falante.
xxxv

A (1a pess. sing.) mbo (causativo) axa (passar) = “eu faço passar”. Aparentemente, o

falante usa a expressão para indicar que está repetindo algo que ouviu os juruás dizerem. A
interpretação não foi confirmada pelo falante.
xxxvi

Xe (1a pess. sing.) jaryi (avó) = “minha avó”. Essa expressão, equivalente feminino

de xeramoi (veja-se nota 4), é utilizada para fazer referência às mulheres mais velhas da
aldeia. Nesse trecho, optei por “minha avó” porque E29 é realmente avó de E3.
xxxvii

Está implícita a afirmação do que foi negado na oração anterior, por isso, entre

colchetes, aparece “vou falar”: “[vou falar] para todos ouvirem”.
xxxviii

Yvy (terra) re (posposição) a (1a pess. sing.) ma (olhar) a (nominalizador) py (em)

rive (simplesmente, somente) ndaxeayvui (não falo) = “Somente com o olhar na terra eu não
falo”. E4 usa essa imagem para rejeitar a atitude submissa ante os juruás.
xxxix

Nhaneretarã kuéry (nossos parentes) amboae (outro) = “nossos outros parentes”. Ele

está se referindo a outros grupos indígenas, não-guaranis.
xl

O (3a pess. sing.) presta (prestar atenção) = “eles prestam atenção”. Segundo as

pessoas que me ajudaram na transcrição, esse verbo é usado com o significado de “olhar nos
olhos”.
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xli

Nhande (1a pess. pl.) vozativo (voz ativa) = “nossa voz ativa”. E4 utiliza “voz ativa”

exatamente com o mesmo significado que a expressão tem em português: “direito de opinar,
decidir, eleger; ser ouvido”. Como a incorporação feita pelo falante foi extremamente original,
optei por não modificá-la.
xlii

Oendua py = “na audição de” (cf. nota 24).

xliii

Ko (demonstrativo) yvy (terra) re (em) rupi (por) rive (simplesmente) ja (1a pess. pl.)

iko (viver, estar, ficar) va‘e (nominalizador, que) pe (para) ma (aspecto perfectivo) ha‘e (3a
pess. sing.) kuéry (o grupo de) Nda‘evei (é inadmissível; não dá) ve (mais) = “Somente nós que
vivemos (ou por vivermos) nesta terra, eles [acham] mais inadmissível”. Embora nda‘evei seja
usado para negar um conteúdo afirmado anteriormente, nesse caso os guaranis disseram que a
expressão indica que os juruás os maltratam psicologicamente. Por isso optei pela tradução
“eles não nos toleram e nos maltratam somente por vivermos nesta terra”.
xliv

Kova‘e = “este, esse, esta, essa, isto, isso”. Em seguida, E4 fará uma referência

explícita ao discurso mítico-religioso, quando disser “ha‘e kuéry ma yvy onhono”. A
expressão yvy onhono (literalmente “estendeu a terra”) só é encontrada nos mitos de criação
(cf. Cadogan, 1959, p. 63). Por isso não teria sentido usar “disso”, como se E4 estivesse
retomando algo dito anteriormente.
xlv

Se minha memória não está me enganando, nesse momento E4 aponta para o alto,

indicando que está falando dos deuses. De qualquer maneira, como já mencionei na nota
anterior, não há dúvida de que E4 está se referindo aos deuses.
xlvi

Xee (eu) hakã (cabeça) re (referente a) a (1a pess. sing.) japo (fazer) = “eu faço a

cabeça”, literalmente.
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xlvii

Pe (2a pess. pl.) consulta (consultar) = “vocês consultem”. Segundo os guaranis,

“consultar” é usado com o significado de “avaliar”; por isso nas ocorrências seguintes eu usei,
na tradução, “avaliar”.
xlviii

Jo (reciprocidade) ete (corpo) reko (vida, costume) axy (imperfeição, doença) =

“nosso corpo com existência imperfeita”. Joeterekoaxy é uma expressão que os guaranis
traduzem, às vezes, por “somos pecadores”. No entanto, faz referência à oposição, comentada
no Capítulo I do volume anterior, entre humanidade e divindade. Aquela tem uma existência
equivalente à dos deuses, porém imperfeita.
xlix

Jo (reciprocidade) ete (corpo) re (referente a) = “da reciprocidade do corpo”. É

difícil traduzir exatamente o sentido que E4 deu para essa expressão. Talvez tenha tido a
intenção de falar joeterekoaxy (ver nota anterior). De qualquer maneira, a oposição é entre
corpo físico, portanto imperfeito, e atitude divina. Daí eu ter optado por “nossa humanidade”.
l

Comunidade kuéry (as comunidades) nhande (1a pess. pl.) kuai (ser, estar) pa (todos) rai

(quase) nguau (valoração negativa dada pelo falante). A tradução de todo o trecho poderia ser
“as comunidades estamos quase todos [aqui]”. No entanto, a expressão nguau, segundo o que
pude apurar, indica que o falante dá uma valoração negativa ao conteúdo da fala, de modo que
optei por traduzir desta forma: “não são todas as comunidade que estamos [aqui]”.
li

Em guarani, como em português e em outras línguas, há uma série de expressões que

indicam tempo de maneira imprecisa: kue (passado) ‘i (diminutivo) = “passadinho”; kue
(passado) ve (mais) = “mais passado”.
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Notas da Fita 2
lii

O (3a pess. sing. ou pl.) manda (mandar) = “mandaram” ou “mandou”. Aparentemente,

o falante está se referindo a um recado que ele haveria recebido sobre a reunião. O que ele diz
a seguir confirma essa impressão.
liii

Ha‘e kuéry (3a pess. sing. ou pl.) rami (assim) gua (dos que) e (negação) = “não

como eles que são assim”. E7 está se comparando às pessoas que cortam palmito todos os
dias para vender na estrada.
liv

O (3a pess. sing. ou pl.)

porandu (pedir) ‘i (diminutivo) a (nominalizador) ‗i

(diminutivo) rupi (por) = “pelos pedidinhos” ou “pedidorezinhos”, se se considerar que a
marca de 3a pessoa, o, como sujeito do verbo porandu. Em toda sua fala, E7 usa
abundantemente o sufixo diminutivo ‗i. Não só nos nomes e numerais, como “duzia‘i” = “uma
duziazinha”, que aparece na linha seguinte, mas também nos verbos, como em “oporandu”,
citado agora, e a (1a pess. sing.) jogua (comprar) ‘i (diminutivo) = “eu compro pouquinho”,
que aparece na página seguinte. Como já havia proposto em nota anterior (ver nota 28 da fita
1), no caso de radicais nominais, quando possível, usei o sufixo português -inh, nos verbos
usei “pouquinho”.
lv

“Passou” está sendo usado com o sentido de “falou” ou “repetiu”.

lvi

Alguém pergunta a E7 se o nome que ele estava tentando lembrar era o de E26. E7 diz

que não, era o de E11.
lvii

Ha‘e (3a pess. sing., aquele) o (3a pess. sing. ou pl.) ka‘u (ingerir) va‘e (que) e

(negação) = “Ele não é dos que bebem”. É impossível dizer com certeza qual referente ha‘e
está retomando. Pode ser tanto “cacique” como

E11. Aqueles que me ajudaram na

transcrição divergiram: a mesma pessoa, em dias diferentes, chegou a apontar ambos os
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referentes —“cacique” e E11. Como não foi possível conversar com o próprio falante,
permaneceu a dúvida.
lviii

Apesar de não ser uma divisão rígida, é mais comum ver os homens plantando ou

cuidando de bananais e as mulheres de mandiocais e batatais. A roça de todos os produtos
agrícolas, em geral, são os homens que preparam (para mais informações a respeito da divisão
de trabalho nas aldeias guaranis, cf. Schaden (1962)).
Omoatyrõ = “arranjar, beneficiar”, segundo Dooley (1990). No cotidiano da aldeia,

lix

esse verbo é usado para as pequenas atividades de roça: limpar um bananal, milharal ou
mandiocal, por exemplo.
lx

E (imperativo) mope (quebrar) = “quebre”. O verbo quebrar é empregado para indicar a

ação de usar as mãos para colher algum fruto ou cereal; milho é um exemplo.
lxi

Pouquinho‘i. O falante usou o diminutivo guarani ‗i em uma palavra em que já havia o

sufixo diminutivo português. Como é uma construção inusitada, não a modifiquei.
lxii

Ro (1a pess. pl. exclusiva) mboapy (beber) ‘i (diminutivo) = “bebemos um

pouquinho”. Dooley (1990) traz “pouco” como significado para mboapy‘i. No cotidiano da
aldeia, mboapy é usado como “beber, tomar”. Os guaranis que me ajudaram na transcrição
confirmaram esse significado.
lxiii

Pe (2a pess. pl.) corta (cortar) = “vocês cortarem”. “Cortar” está sendo usado com o

sentido de impedir ou interromper o corte. A fim de que não houvesse necessidade de notas
constantes para explicar o significado de “cortar”, adotei os seguintes critérios: a) quando o
verbo compõe um trecho em guarani, na tradução usei “impedir”; b) quando foi utilizado em
um trecho em português com o sentido de “impedir”, nada modifiquei na tradução, mas fiz
uma nota explicativa.
lxiv

Xipa = “pão feito de farinha (de mandioca ou trigo) e água”. Pode ser frito ou assado.
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O (3a pess. sing. ou pl.) mbo (causativo) je‘a (misturar) je‘a (misturar) = “fez

lxv

misturar-se”. Dooley (1990) traz “misturar, colocar juntos”, como significado para mboje‘a.
Cadogan (1992) não traz mboje‘a, mas je‘a, expressão cujo significado diz ser “mezclar-se”.
No cotidiano da aldeia, cheguei a ouvir mboje‘a sendo utilizado como “remendar”. Levando
em consideração o contexto em que se emprega a expressão, se poderia falar em mistura de
dias ou atividade sem interrupção. Optei, no entanto, por traduzir mboje‘a je‘a por “direto”,
por sugestão de uma das pessoas que me ajudaram na transcrição.
lxvi

Não modifiquei a utilização extremamente original que o falante faz de exagerar. O

significado que, aparentemente, dá a “desagerar” é “obrigar ao deságio”.
lxvii

Kue (passado) rai (quase) ‗i (diminutivo) a (1a pess. sing.) ju (vir) = “eu vim há quase

passado”. A tradução “eu vim há pouquinho tempo” foi sugestão do próprio falante.
lxviii

Nhane (1a pess. pl.) mbo‘e (fazer dizer, ensinar) = “ensine-nos”. Alguém diz para

E10 que vai falar. A observação foi feita em tom de zombaria.
lxix

Xe (1a pess. sing.) anho‘i (sozinho) a (1a pess. sing.) guenta (agüentar) = “eu sozinho

agüento”. Considerei que o falante usou a forma verbal portuguesa numa construção guarani.
Por isso o a de “agüenta” está sendo considerado como marca de primeira pessoa do singular e
não como parte do radical verbal. Daí, também, eu ter conjugado o verbo na tradução.
lxx

Hax= “gritar sem pronunciar palavra”. O falante está se referindo ao fato de sua

filhinha, que ainda não fala, gritar de fome quando não há açúcar para adoçar o leite.
lxxi

O trecho que não pôde ser compreendido impossibilita conclusões a respeito do

conteúdo da fala de E11. Os guaranis que me auxiliaram na transcrição chegaram a dizer que o
falante estava sugerindo que aquilo que aconteceu poderia suceder com qualquer um dos
presentes.
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lxxii

Ndaipotai (eu não quero) jejy (palmito) pe (2a pess. pl.) jaya (cortar) = “eu não quero

que vocês cortem palmito”. Todos que me ajudaram disseram que o falante usou o verbo jaya
(cortar) com o sentido de pytu‘u (descansar, parar). Essa ocorrência deve-se, provavelmente,
ao fato de ele vir empregando, durante toda sua fala, o verbo português “cortar” com o sentido
de “interromper o corte”.
Nhane (1a pess. pl.) mbo (causativo) jae‘o (chorar) pa (todos) rã (futuro) = “vai nos

lxxiii

fazer todos chorar”. Aqui também (ver nota 17), a observação foi feita em tom de brincadeira.
Nd (negação) a (1a pess. sing.) joguero‘a (brigar) guaxu (grande) i (negação) = “não

lxxiv

vou brigar enormemente”. Talvez essa expressão pudesse ser traduzida por “não vou fazer
tempestade em copo d‟água”. Optei, no entanto, por deixar como está, por sugestão dos
próprios guaranis.
lxxv

Pono. Segundo uma das pessoas que me ajudaram, é uma variante de “para não”.

lxxvi

O (3a pess. sing. ou pl.) jaya (cortar) o (3a pess. sing. ou pl.) japo (fazer) xe (querer) =

“eles querem fazer o corte”. Não é possível definir exatamente a quem a marca de terceira
pessoa, o, está se referindo. Se for aos caciques, certamente jaya (corte) está sendo
considerado como impedimento do corte (ver nota 21).
lxxvii

Ore (1a pess. pl. exclusivo) vype (para) ramo (se) = “se for para nós; em nossa

opinião”. Ao usar ore, pronome de 1a pessoa exclusivo, o falante exclui todos aqueles que não
são da mesma opinião.
lxxviii

Esta intervenção e a seguinte são uma tentativa de retomada do turno anterior, por

isso ganharam o mesmo número.
lxxix

“Para criação de peixes” não está implícito no discurso, mas estava, à época da

reunião, explícito na realidade. O falante realmente participava da construção de um tanque
para criação de peixes.
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lxxx

Xe (1a pess. sing.) aryi (avó) = “minha avó”. Comumente, os guaranis utilizam a

expressão xejaryi para se referir às suas avós. No entanto, quando eu tentava utilizá-la com o
intuito de me referir a minha avó, juruá portanto, diziam que estava errado: para o juruá seria
xearyi, e não xejaryi. De início, pensei que era somente uma maneira de diferenciar as avós
juruás das avós guaranis, mas percebi mais tarde que xearyi não tem somente a finalidade de
designar a mãe de um dos pais do falante, mas também uma “mulher juruá velha e pouco
desejável”. Por isso, preferi traduzir o termo por “velha”.
lxxxi

A (1a pess. sing.) upi (levantar) = “eu levanto, ou levantei”. Quando vendem

artesanato na rodovia Rio—Santos, os guaranis deixam os trabalhos pendurados em galhos
fincados no solo; por isso traduzi upi por “pendurar”.
lxxxii

Ta‘vy [indica descontentamento ou exasperação, segundo Dooley (1990)] a (1a pess.

sing.) nhe (reflexivo) mbo (causativo) ‘e (dizer) rai (quase) = “eu quase me fiz dizer
exasperadamente”. A opção por “xingar” é de uma das pessoas que me ajudaram na
transcrição.
lxxxiii

Xe (1a pess. sing.) poriau (pobre, preguiçoso) kue (o grupo de) gui (de) gua

(nominalizador, pertencente a) = “eu sou do grupo dos que são pobres, ou preguiçosos”.
Embora Dooley (1990) e Cadogan (1992) só tragam “pobre” como significado possível para
poriau, em várias ocasiões, na aldeia, a palavra foi traduzida ou utilizada com o sentido de
“preguiçoso”.
lxxxiv

Xe (1a pess. sing.) memby (filho ou filha; ego feminino) ‘i (diminutivo) = “meu

filhinho ou filhinha”.
lxxxv

Nesse momento da reunião, E1 levanta-se e dirige-se diretamente a cada pessoa que

está sentada, até encontrar E25, que aceita falar.
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lxxxvi

Xememby (meu filho ou filha) kyr (pequeno) kuéry (o grupo de) = “meus filhos ou

filhas pequenos”. Muito embora tenha usado a palavra memby (filho) no lugar de amomino
(neto), o falante não está se referindo aos próprios filhos, mas aos netos que vivem sob sua
guarda.
lxxxvii

É comum chamarem E3 de Ava.

lxxxviii

Nhe (reflexivo) mo (causativo) ‘ã (levantar) = “fazer-se levantar”. A opção por

“coitado” é de uma das pessoas que me ajudaram. Eu mesmo não consegui perceber a relação
entre a palavra e o significado proposto.
lxxxix

O (3a pess. sing. ou pl.) nhopi (raspar) ae (expletivo de realce) jepe (ainda que) n

(negação) o (3a pess. sing. ou pl.) mbo (causativo) para (desenhos presentes nos trabalhos
artesanais) i (negação) = “ainda que raspe, não faz o desenho”. Antes de serem usadas para
trançar cestos, arcos, etc., as taquaras são raspadas, desfiadas e, algumas vezes, tingidas. E31
diz que os seus filhos, adolescentes ainda, só participam da primeira etapa do trabalho: com o
auxílio de uma faca, raspam a taquara e, talvez, desfiem-na. Eles não sabem, porém, trançar os
fios para fazer os desenhos (para) característicos da cestaria guarani.
xc

Uvixa (cacique) kuéry (o grupo de) tetã (cidade) regua (lugar de origem) = “os

caciques da cidade”. Certamente o falante está se referindo aos juruás.
xci

Ro (1a pess. pl.) paga (pagar) = “nós pagamos”. Aqui, “pagar” tem o sentido de “ser

castigado”.
xcii

O (3a pess. sing. ou pl.) mbo (causativo) aviju (soltar faísca) okuapy (indica ação

continua) = “esteve soltando faíscas”. A opção “esteve brigando” é dos próprios guaranis.
xciii

Pe (2a pess. pl.) jaya (cortar) aguã (para) = “para vocês cortarem”. É possível que o

falante tenha usado o verbo jaya com o sentido de “impedir o corte” (ver notas 21 e 25).
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Notas da Fita 3
xciv

Nguau. Segundo pude apurar, a função de nguau pode oscilar, numa mesma frase,

entre a adverbial e a substantiva, sempre indicando uma avaliação negativa, ou certo desprezo
do falante. Um dos exemplos em que nguau cumpre função adverbial foi este: ou nguau = “ele
vem, sem muita vontade, se arrastando”. A falta de vontade e o andar arrastado não precisam
ser fatos, decorrem de avaliação do próprio falante. Várias vezes, durante as sessões de
transcrição, os guaranis que me ajudaram chegaram a traduzir nguau por “coisa”, ou
“coisinha”. Quase sempre, quando isso ocorria, a substantivação da palavra nguau era
acompanhada de um comentário avaliativo. Para este trecho — O (3a pess. sing. ou pl.) nhoty
(plantar) nguau (marca de avaliação negativa) — uma das traduções sugeridas pelos guaranis
foi a seguinte: “ele planta alguma coisinha sem importância”. Em alguns casos, como este, a
opção pela oração adverbial concessiva “ainda que seja alguma coisinha” me pareceu
contemplar a dupla função de nguau.
xcv

Ava‘e. Não pude saber quem é esse que leva as mudas para plantar. Uma das pessoas

que ajudaram na transcrição disse-me que Ava‘e não é um nome próprio, mas expressão
dêitica equivalente a “aquele”.
xcvi

Omoatyrõ = “arranjar, beneficiar”, segundo Dooley (1990). Como já havia dito na

nota 8 da fita anterior, no cotidiano da aldeia, esse verbo é usado para denotar as pequenas
atividades de roça: limpar um bananal, milharal ou mandiocal, por exemplo. Aqui, a opção por
“roçar” é dos próprios guaranis.
xcvii

Pakova (banana) muda (muda) o (3a pess. sing. ou pl.) mo (causativo) i (estar) = “ele

faz estar muda de banana”. Em geral, os guaranis usam os verbos nhoty e ma‘ety para
“plantar”. “Omoi” é usado para “pôr”, “colocar”. Por isso parece-me que, apesar de eu ter
optado por traduzir “omoi” por “plantar”, o falante pode não estar se referindo ao processo

203

todo do plantio, mas somente ao processo de colocar as mudas nas covas e, talvez, cobri-las
com terra.
xcviii

“Peralta” é Armando Peralta, antigo “proprietário” das terras onde hoje é a Área

Indígena Ribeirão Silveira. É também ex-proprietário da rede de supermercados Peralta e de
vários hectares de terras que ficam ao lado da área guarani. Atualmente ele move ação de
reintegração de posse contra os guaranis, a quem acusa de ocuparem indevidamente um trecho
de uma de suas propriedades. Durante a reunião, quando os guaranis se referem aos conflitos
com Peralta, ou estão falando do período em que ocorreu a demarcação ou do atual processo
de reintegração movido por Peralta contra os guaranis. O portão que aparece nas falas
seguintes (ver nota 9) é resultado do conflito atual e foi colocado nos limites de sua
propriedade com a área em litígio.
xcix

Capacidade de ja (1a pess. pl.) je (reflexivo) reproduzir ja (1a pess. pl.) vy (levantar)

aguã (para) reko (viver) rã (futuro) = “capacidade de nos reproduzirmos para levantarmos
[nossa] futura vida”.
c

O (3a pess. sing. ou pl.) o (ir) puku (longe) rã (futuro) = “eles [que] vão longe”. O

falante está fazendo uma referência ao futuro das crianças e jovens.
ci

Nhande (1a pess. pl.) ka‘aru (tarde) pa (todos) ju (novamente) ma (aspecto perfectivo)

= “nossa tarde novamente para todos”. À tarde, por volta das 14h, os guaranis substituem
javypajuma por nhandeka‘arupajuma; por isso traduzi por “boa tarde”.
cii

O portão a que o falante está se referindo é aquele que foi colocado, em 1996, nos

limites da fazenda de Peralta com a área guarani, com a finalidade de impedir o trânsito dos
índios pela estrada que corta as duas áreas. Com o portão vieram também jagunços armados,
que patrulham a área e inibem o trânsito dos índios. Apesar dos apelos, feitos pelos próprios
guaranis e pela Funai, às prefeituras de Bertioga e de São Sebastião e à Procuradoria do Estado
da Justiça, a presença do portão e dos jagunços foi considerada legal.
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“Vamos cortar tudo”. Certamente o falante está usando o verbo “cortar” com o sentido

ciii

de “impedir o corte”. Neste caso, não fiz nenhuma modificação, porque o trecho todo está em
português.
Nhande (1a pess. pl.) ru (pai) kuéry (o grupo de) = “os nossos pais”. E34 está se

civ

referindo aos deuses guaranis, os responsáveis pela criação do universo.
cv

Nha (1a pess. pl.) pensa (pensar) a (nominalizador) gui (de) va‘e (que) rã (futuro) = “do

que vamos pensar no futuro” ou “do nosso futuro pensamento”. Embora eu não tenha indicado
na tradução, é possível falar em premonição do acontecimento futuro.
cvi

Nei é uma interjeição que Dooley (1990) traduz por “sendo assim” e Cadogan (1992)

por “bien, vamos”. Sempre me pareceu que, mais que um valor afirmativo, como propõe
Dooley, nei tem um valor imperativo de estímulo e de aceitação, mais próximo ao que propõe
Cadogan. Se alguém diz “vou rezar” ou “vou falar” (como neste exemplo), os ouvintes dizem
neicomo se quisessem demonstrar que concordam com o falante e, ao mesmo tempo,
quisessem estimulá-lo a realizar a ação proposta. Nesses dois exemplos, “vou rezar” e “vou
falar”, a interjeição nei poderia ser entendida como, respectivamente, “vá então, reze” e “vá
então, fale”.
cvii

Viveiro [de peixes]. O falante está se referindo ao viveiro, ou tanque para criação de

peixes, de cuja construção estava participando à época da reunião (cf. nota 28 da fita anterior).
cviii

cix

“Renato” é um juruá dono de um empório próximo da entrada da área.
O “quiosque” a que E1 está se referindo são duas pequenas construções de madeira,

cimento e sapé que a prefeitura de São Sebastião fez às margens da rodovia Rio—Santos, na
praia de Bertioga, para que os guaranis pudessem expor e armazenar os trabalhos artesanais.
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cx

Não encontrei quem me dissesse o que significa “Giraa”; provavelmente é um dos

muitos apelidos que os guaranis dão uns aos outros. A intervenção de E13 foi em tom
zombeteiro. É interessante perceber que E13 intervém várias vezes na fala de E36. As duas
primeiras (esta e a seguinte) foram feitas em tom de zombaria, mas as outras não.
cxi

Nhande (1a pess. pl.) rete (corpo) = “nosso corpo”. Traduzi por “nossa própria

pessoa”; por sugestão dos guaranis (ver notas 48 e 49 da fita 1).
cxii

Pro (?) mo (fazer) nha (correr) ni (?) mba (todos) = “Vou fazer todos correrem”; Ara

(dia) vai (ruim) = “dia ruim”. As duas opções — “vou fazer todos correrem” e “trovão” —
para traduzir essas duas expressões são dos próprios guaranis. Tanto E40 como E13 estão
falando em tom de zombaria.
cxiii

Peixa (assim) gua (de) jajaya (cortar) ‘i (diminutivo) jaikovy (indica ação contínua)

= “estamos cortando [palmitinho] assim”. Nesse momento, E40 fez um sinal com o polegar e o
indicador, para mostrar o tamanho diminuto do palmito. O diminutivo junto do verbo “cortar”
não foi traduzido como “um pouquinho”, porque, nesse caso, parece ser usado para se referir
mais ao diminuto tamanho do objeto de cortar do que à quantidade de palmitos cortados.
cxiv

O (3a pess. sing. ou pl.) nhe (reflexivo) mbo (causativo) yvate (alto, altura) ve (mais) =

“ele fez-se mais alto”. E40 usa a expressão em um trecho em que comenta a disputa dos
guaranis com Peralta pela posse da terra. Parece-me que tanto pode ser entendida como uma
referência à quantidade de coisas roubadas por Peralta — maior do que a dos guaranis —
quanto à sua capacidade de fazer mal aos guaranis. A primeira opção é a dos guaranis que me
ajudaram na transcrição.
cxv

Ko (demonstrativo) Nhande (1a pess. pl.) ru (pai) = “aquele nosso pai”. Nesse

momento, E40 aponta para o alto, indicando que alude aos deuses criadores.
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Yvy (terra) po (demonstrativo) ry (fluir) kuéry (o grupo de) = “os que fluíram desta

cxvi

terra”. Segundo Cadogan (1992), yvypo significa “habitante de la tierra, ser humano”, mas
também é utilizada para nomear os paraguaios. Na aldeia, yvypory é uma expressão usada para
aludir aos juruás.
“Comunidade”, como eu já havia dito na nota 9 da fita 1, está sendo usada para se

cxvii

referir a uma única pessoa.
cxviii

Ava (homem) kakuaa (crescer) = “homem crescido”. Optei por “ancião”, por

entender que E40 alude também à sua respeitabilidade, significado que a palavra “ancião”
também possui.
cxix

Xe (1a pess. sing.) ra‘y (filho) kuéry (o grupo de) pe (para) = “para os meus filhos”.

E40 não está falando dos filhos que gerou, mas a todos os guaranis “batizados” por ele, ou que
estão sob sua liderança espiritual.
cxx

Pete (um) o (3a pess. sing. ou pl.) guereko (ter) ramo (se) ma (aspecto perfectivo),

pav (todos) ha‘e javi (todos) nd (negação) o (3a pess. sing. ou pl.) guereko (ter) i (negação) =
“se um tem, todos não têm”. Todas os guaranis com quem falei disseram que E40 havia se
enganado. No lugar de ndoguerekoi (não têm), ele deveria ter dito jareko (temos). Apesar da
possibilidade de o engano ter ocorrido, mantive as opções do falante.
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Notas da Fita 4
cxxi

Nesse momento, se minha memória e minhas anotações de campo não estão me

enganando, E40 faz um gesto característico de quem quer mostrar que está aludindo à bebida:
leva a mão com os dedos fechados, com exceção do polegar levantado, em direção à boca,
num movimento repetitivo.
cxxii

Xe (1a pess. sing.) jaryi (avó) ‗i (diminutivo) = “minha avozinha”. Embora não seja

verdadeiramente sua avó, procurando demonstrar carinho e respeito, E40 usa o termo xejaryi‘i
para se referir a E29. Não o traduzi porque entendi que, assim, estaria enfatizando a
demonstração de afetividade e respeito de E40.
cxxiii

O (3a pess. sing. ou pl.) mondoro (quebrar, arrancar) ‘i (diminutivo) = “ela quebrar

um pouquinho”. Como mope (ver nota 9, fita 2), mondoro é usado com o significado de
“colher”, principalmente raízes, mandioca, por exemplo.
cxxiv

Petei (uma) comunidade = “uma comunidade”. Como já havia comentado na nota 9

da fita 1, o termo “comunidade” pode ser usado para nomear unicamente uma pessoa.
cxxv

Xe (1a pess. sing.) ramomino (neto) = “meu neto”. E40 fala de E1, a quem chama

“meu neto” possivelmente por ter presidido o nhemongarai em que E1 recebeu o nome
guarani (cf. nota 26 da fita anterior).
cxxvi

Xe (1a pess. sing.)  (avô) = “meu avô”. E40, aqui, está se referindo a E17, que,

apesar de não ser uma liderança religiosa, é um dos mais idosos habitantes da área e merece o
tratamento respeitoso.
cxxvii

“Ndajarekoi... todo mundo tá falando é:: yvy porã... ndajajatyi mba‘eve” = “nós não

temos... todo mundo tá falando é:: terra boa... nós não plantamos nada”. A opção de incluir
uma nota para comentar esse trecho se deve ao arranjo sintático e às duas significações que
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dele decorrem. A pausa logo depois de ndajarekoi (não temos) e a intercalação da oração todo
mundo tá falando permitem que yvy porã (terra boa) seja encarada como objeto de “não ter” ou
como objeto de “falar”. No primeiro caso, a ordem direta seria “todo mundo tá falando
ndajarekoi yvy porã” = “todo mundo tá falando que nós não temos terra boa”. No segundo
caso, a ordem seria a mesma, mas a pausa depois de ndajarekoi teria de ser vista como
interrupção do pensamento, e todo o trecho teria de ser compreendido da seguinte maneira:
“não temos [alguma coisa]... todo mundo tá falando que a terra é boa”. Essas duas
interpretações foram sugeridas, em dias diferentes, por uma das pessoas que me ajudaram.
cxxviii

Embireko (esposa, lit. o que está ao lado, embi, da vida, reko) o (3a pess. sing. ou pl.)

menda (casar) pyau (novo) só para fazer... só ja (variação de i = 3a . pess. sing. ou pl.) piro...
(descascar) = “as esposas casam-se novas só para fazer... só descascamento”. Jaripo é uma
palavra usada na área para o ato sexual. Tem um significado parecido com “transar” ou
“trepar” e quase sempre é usada com objeto do verbo “fazer”, flexionado ou não (fazer, fez,
faço japiro), o que tira as características verbais de japiro e dá à palavra a função de
substantivo. Não a traduzi porque não consegui encontrar um termo que fosse tão expressivo e
porque queria marcar esse processo de substantivação.
Quanto à indicação ((risos de todos)), que vem logo em seguida, não a estou opondo às
outras indicações de risos, ((risos)). Explico para não dar a falsa impressão de que, nas outras
ocasiões, o riso tenha sido do próprio falante, enquanto aqui é dos ouvintes. Na verdade, os
risos, quase sempre, foram manifestação dos ouvintes e não do falante. No caso E40, em
especial, o falante se mantém seriíssimo o tempo todo, enquanto os ouvintes, às vezes, dão
verdadeiras gargalhadas.
cxxix

Kunhã (mulher) miri (pequeno, jovem) = “mulher jovem em idade de casamento”.

Traduzi por “moça”, por sugestão dos guaranis.
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cxxx

Iporiaukue = “os pobres ou preguiçosos”. Como já expliquei na nota 32 da fita 2, aqui

também segui as sugestões dos próprios guaranis e traduzi poriau por “preguiçoso”. Nesse
trecho, o significado “preguiçoso” fica mais patente, uma vez que o falante opõe poriau a
“trabalhador”, e não a “rico”.
cxxxi

Ykarai = “cerimônia de nomeação realizada anualmente”. Outro termo usado para

essa mesma cerimônia é nhemongarai.
cxxxii

Nei. Nesse trecho de sua fala, E40 usa a interjeição com o valor de estímulo

imperativo a que eu já havia me referido na nota 13 da fita anterior. Ele quer que os ouvintes
olhem em seus corações e descubram o valor do ykarai; por isso traduzi como “vão”.
cxxxiii

Nhande (1a pess. pl.) ru (pai) = “nosso pai”. E40 alude a Deus, ou a um dos deuses

guaranis, “aquele que nos criou”.
cxxxiv

A (1a pess. sing.) nhe (reflexivo) mbo (causativo, fazer) ‘e (dizer) pa (todos) rei

(indefinido) opa (todas) mba‘e (coisa) py (em) = “eu tenho que me fazer dizer tudo em todas as
coisas”. Parece-me que a tradução “eu tenho que prestar culto a todas essas coisas” é,
levando-se em consideração o contexto discursivo, bastante adequada para esse conjunto de
morfemas utilizados por E40. Uma das pessoas que me ajudaram chegou a sugerir “eu
acredito em todas as religiões”.
cxxxv

Uvixa (liderança) ‘i (diminutivo) = “pequena liderança”. O uso do diminutivo junto

do termo uvixa é uma forma de opor a liderança principal aos líderes secundários, que vêm
sendo denominados, ao longo da reunião, de “lideranças”. Por isso não traduzi uvixa por
“cacique”, como vinha fazendo até aqui.
cxxxvi

Nhane (1a pess. pl.) poriau (pobre, preguiçoso) gui (de) = “da nossa preguiça ou da

nossa pobreza”. Desta vez, optei por “pobreza” no lugar de “preguiça”. Aqui, ao usar uma
conjunção alternativa, terã, para opor atey (preguiça) a poriau, E1 deixa claro que o
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significado de poriau é “pobre”, e não “preguiçoso”. Se se levar em conta que E1 está listando
os possíveis motivos de os habitantes da área não terem se aproveitado dos recursos
alimentares oferecidos pelos juruás, se poderia pensar em pobreza intelectual, e não material.
cxxxvii

Xee (eu) nd (negação) a (1a pess. sing.) vale (valer) i (negação) avi (também) a (1a

pess. sing.) voyi (ir carregado) aguã (para) = “Eu não valho também para ir carregado”. O
verbo “valer” está sendo usado como “ser apto”, significado comum também ao português. A
opção “eu não consigo carregar peso” é dos guaranis.
cxxxviii

Ivai (raiva, ira) ja (dono) vai (em alto grau) ete (verdadeiramente) =

“verdadeiramente dono da raiva em alto grau”. “Muito bravo” é sugestão dos guaranis.
cxxxix

Nhane (1a pess. pl.) mboriau (variante de poriau, pobre, preguiçoso) = “somos

pobres ou preguiçosos”. Aqui também E1 está usando poriau com o significado de “pobre”.
cxl

A (1a pess. sing.) iko (viver, ficar, estar) a (nominalizador) ja (dono) = “eu viver como

dono”. Embora não seja comum o cacique se referir a si mesmo como dono de algo ou de
alguém, E1 o faz. A tradução “estar como cacique” foi sugestão dos próprios guaranis.
cxli

Ro (1a pess. pl. exclusiva) nho (reciprocidade) mbo (causativo) ayvu (falar) = “nós nos

faremos falar”. “Conversar” e “estudar” foram as duas opções sugeridas pelos guaranis para
traduzir a expressão mboayvu. Prevaleceu a segunda, porque é mais abrangente, sem excluir a
primeira. Segundo os próprios guaranis, não se estuda em silêncio; em silêncio só é possível
“assuntar”.
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