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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é verificar a ocorrência de vocábulos-termos, por meio da 

investigação Etnoterminológica, na obra literária “Antes o mundo não existia – mitologia dos 

antigos Desana-Keríhíripõrã”, ademais de analisar seu processo de descrição-tradução 

etnográfica enquanto atividade linguística, a fim de propor uma ficha etnoterminológia dos 

possíveis candidatos encontrados no discurso específico em que estão inseridos. Nesse sentido, 

compararemos em Pais e Barbosa (2004), Barbosa (2006, 2011), Costa e Gomes (2007, 2013), 

a abordagem étnica terminológica para delimitar o campo de investigação da unidade mínima 

de significação do universo de discurso, para tanto, analisaremos os conceitos da Terminologia 

que diz respeito às condicionantes da configuração da tipologia discursiva. Percorreremos, 

ainda, os conceitos da descrição etnográfica em Laplantine (2004), a fim de compreender o 

processo transformador do olhar em linguagem da obra aqui estudada. Dito isto, analisaremos 

como a descrição etnográfica abre espaço para a compreensão do estudo da descrição-tradução 

etnográfica (Ferreira, 2014) como configuração da linguagem específica ligada à tipologia do 

discurso literário estudado. Nesta pesquisa, reunimos os mitos mais importantes da história do 

Povo Desana, que estão localizados no Alto do Rio Negro – AM.  Aqui, seremos instrumento 

de preservação da língua de um povo que luta diariamente motivados pelo desejo de 

permanecer. De existir. De viver.  

 

Palavras-chave: Etnoterminologia; descrição etnográfica; tradução etnográfica; povo Desana. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to verify the occurrence of vocable-terms, over the 

Ethnoterminological investigation, in the literary work “Antes o mundo não existia – mitologia 

dos antigos Desana-Keríhíripõrã”, addicionally to analyzing its ethnographic description-

translation process as a linguistic activity, in order to propose an ethnoterminology data sheet 

of the found possible candidates in the specific discourse in which they are inserted. In this 

vein, we will compare in Pais and Barbosa (2004), Barbosa (2006, 2011), Costa e Gomes (2007, 

2013), the ethnic terminological approach to delimit the research field of the minimum unit 

meaning of the domain of discourse. To this end, we will analyze the concepts of Terminology 

that concern about the conditioning that configure the discursive typology. We will also go 

through the concepts of ethnographic description in Laplantine (2004), in order to understand 

the transforming process of the gaze into language of the work studied here. That said, we will 

analyze how the ethnographic description opens space for the comprehension of the study of 

ethnographic description-translation (Ferreira, 2014) as a configuration of the specific language 

linked to the typology of the literary discourse studied. In this research, we gather the most 

important myths in the history of the Desana People, who are located in Alto do Rio Negro – 

AM. Here, we will be an instrument for preserving the language of a people who struggle daily 

motivated by the desire to remain. To exist. To living. 

 

Keywords: Ethnoterminology; ethnographic description; ethnographic traduction; Desana 

people. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surgiu a partir de duas vertentes. Uma delas é a própria disciplina 

etnoterminológica e suas epistemologias e a outra é o aprofundamento e valorização da 

literatura indígena. Discutiremos acerca das teorias da Etnoterminologia, subárea do vasto 

campo da Terminologia, a fim de compreender a tensão que existe entre os vocábulos e termos 

de um discurso específico, ademais de dar continuidade para os estudos da área no Brasil. 

Também discutiremos o processo de descrição-tradução etnográfica como análise do processo 

de transformação do olhar em linguagem. Nessa direção, será utilizado um objeto de estudo 

indígena-literário a fim de valorizar a riqueza linguística presente nos discursos dos povos 

originários, pois muito se sabe da desvalorização dos costumes e narrativas desses povos. Dito 

isto, assim que foi elegido o aparato teórico para a elaboração da pesquisa, foi realizada a busca 

de um corpus que abarcasse o uso de uma língua de especialidade, neste caso, a coleção de 

contos da mitologia indígena, que utiliza vocábulos na própria língua Desana e o discurso 

literário em que esse corpus está inserido.  

A obra “Antes o mundo não existia. Mitologia dos antigos Desana-Kehiripõrã” é a 

terceira edição do manuscrito original narrado por Firmiano Lana e Luiz Lana, descendentes 

Desana, e organizado pela antropóloga Berta Ribeiro e o padre Casimiro Beksta, com sua 

publicação em 1980. Nesta terceira edição a organização ficou a cargo da Editora Dantes e 

conta com o auxílio de Luiz Lana na elaboração de desenhos e na alteração de termos dos 

diversos contos que compõem o livro.   

Nesta pesquisa, abordaremos metodologias de análise da unidade lexical (vocábulo-

termo) que permitirão localizar o processo discursivo de produção do texto no universo em que 

se faz presente, a partir da comparação de duas vertentes da Etnoterminologia. Para isso, 

percorreremos epistemologias de Pais e Barbosa (2004), Barbosa (2006, 2011), Costa e Gomes 

(2007, 2013) para situar o discurso específico da unidade mínima de significação vocábulo-

termo presente no texto. Desse modo, conceitualizamos dois objetos da Terminologia, a 

terminologização e a vocabularização para classificar os condicionantes das normas 

discursivas e vislumbrar dessa forma a tensão que existe entre o vocábulo e o termo nessa 

linguagem de especificidade. 

Além disso, discorreremos sobre a descrição etnográfica em Laplantine (2004), na qual 

busca a compreensão das variantes linguísticas presentes em um ambiente antropo-cultural 

específico evidenciando a relação entre escrita e cultura crucial para o olhar do etnógrafo.  Em 



2 

 

consequência veremos em Ferreira (2014) a relação entre as descrição e tradução etnográficas 

para que compreendamos a noção de transformação do discurso em linguagem que produz um 

sentido novo em relação a uma outra realidade. Desse modo, localizaremos as técnicas 

tradutórias observadas na construção da obra aqui estudada, bem como levantaremos os 

vocábulos-termos que permaneceram na língua Desana buscando evidenciar os processos de 

recuperação do sentido destes. 

Isso posto, proporemos a elaboração de uma ficha eternoterminológica daqueles 

vocábulos-termos que possuem características de axiologia. 

CAPÍTULO 1 – OS ÍNDIOS DAS TERRAS PRETAS E A OBRA LITERÁRIA  

A ideia para este projeto de conclusão de curso surgiu durante a disciplina de Língua, 

Léxico e Terminologia II, ministrada pelo professor Dr. Marcos Carneiro pela Universidade de 

Brasília – UnB, onde nos foi proposto a elaboração de um projeto que discutisse temas 

relacionados às disciplinas terminológicas e, a partir disso, nos aprofundarmos naquilo que mais 

gerou interesse. O projeto, à época, buscou relacionar a etnoterminologia com a língua indígena 

do Povo Pankararu, porém, hoje, tem como foco a descrição etnográfica e o aprofundamento 

da teoria do conhecimento da Etnoterminologia. Após a busca de um corpus que abarcasse o 

uso de uma língua de especialidade, encontramos a coleção de contos da mitologia indígena 

Desana “Antes o mundo não existia – mitologia dos antigos Desana-Kèhíripõrã”, que utiliza 

vocábulos na própria língua Desana e envolve todo um discurso de literatura indígena que, 

infelizmente, é pouco espalhado pelo Brasil e pelo mundo.  

1.1 - Autores e a mitologia dos “Filhos (dos desenhos) dos sonhos” 

1.1.1 – Berta Gleizer Ribeiro 

Iniciaremos a parte introdutória apresentando a antropóloga que primeiro teve contato 

com os autores da obra e que muito fez para a conquista de sua publicação.  

Berta Gleizer Ribeiro foi uma antropóloga, etnóloga e museóloga brasileira, 

especializada em cultura material dos povos indígenas do Brasil. Foi casada com o também 

antropólogo Darcy Ribeiro.  

Nascida em 1924, na Moldávia se mudou para o Brasil em 1929, retornando à Europa e 

voltando novamente ao Brasil em 1933.  
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Em 1950 ingressou na Universidade do Distrito Federal (hoje Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro) tendo cursado o bacharelado em História e Geografia. Estagiou na Divisão 

de Antropologia do Museu Nacional e participou e publicou diversos trabalhos referentes a 

cultura indígena brasileira.  

Após o golpe de 1964, Berta e Darcy Ribeiro se exilam no Uruguai, porém ao 

retornarem em 1968, Darcy foi é preso e permanece 8 meses na prisão. Durante esse período, 

Berta mobiliza intelectuais e influentes para agilizar sua liberação. Em 1969, o casal se exila na 

Venezuela, depois Chile, depois no Peru, até retornarem ao Brasil em 1974, mesmo ano em que 

o casal se separa.  

Nos anos seguintes, Berta se dedica a muitos trabalhos no setor de Etnologia e 

Etnografia, torna-se pesquisadora do CNPq, passa a visitar diversas aldeias indígenas no Alto 

e Médio Xingu e no Ceará.  

Em 1978, Berta, durante uma viagem ao Rio Negro para pesquisar os trançados 

indígenas, soube da notícia de que os indígenas Desana haviam escrito a mitologia do seu povo. 

Durante 1 mês e meio eles trabalharam juntos na construção do livro “Antes o mundo não 

existia”.  

Em 1980, defende seu doutorado na USP com a tese de título “A civilização da palha. 

A arte dos trançados dos índios do Brasil.”  

Se tornou professora e membro da Associação Brasileira de Antropologia em 1988, 

participando de outros Conselhos, mestre em História e Crítica da Arte pela UFRJ.  

Morreu em 1997 em decorrência de um tumor cancerígeno, aos 73 anos de idade. Foi 

uma intelectual que marcou o imaginário da arte indígena do século 20. Foi de grande 

importância na luta dos povos indígenas. 

1.1.2 - Umusi Pãrõkumu (Firmiano Arantes Lana) e Tõrãmu Kehíri (Luiz Gomes 

Lana)  

Os Tukano orientais são os indígenas que moram no Uaupés, na região do Noroeste 

Amazônico, que abrange a bacia do Alto Rio Negro, localizado no território fronteiriço Brasil-

Colômbia. O multilinguismo presente nessa região permite que 17 etnias (14 no território 

brasileiro) se organizem a nível social e compartilhem do saber linguístico e cultural daquele 
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espaço.1 Os narradores dessa obra pertencem a um dos grupos de descendência da cultura 

Desana, os Kèhíripõrã, ou “Filhos (dos Desenhos) do Sonho”. São eles que contam a história 

da humanidade em sua visão e perpetuam o saber literário ao seu povo.  

 Umusí Pãrõkumu (Firmiano Arantes Lana – 1927-1990) e Tõrãmu Kêhíri (Luiz Gomes 

Lana - 1947), pai e filho, respectivamente, são os narradores dos mitos Desana e os primeiros 

a registrá-los por escrito, a partir de 1968.  

Figura 1: Firmiano Lana e Luiz Lana, autores do livro. 

 

Luiz Lana cursou a escola da Missão de Pari Cachoeira até a quinta série primária. 

Começou esse trabalho transcrevendo em desana os mitos que seu pai lhe ia ditando. Depois 

traduzia ao português e desenhava a lápis as ilustrações que constam nas edições do livro.  

1.1.3 – A obra e o sistema de transcrição linguística 

A motivação para a publicação da obra surgiu ao perceberem que as estórias da tribo 

(clã) estavam se misturando com a de outras tribos e, basicamente, modificando o que os 

ancestrais de fato haviam contado; e, também, do incentivo do padre Casimiro Beksta2 para que 

preservassem suas crenças, mitos, ritos e danças.  

Foi então que sob autorização de Firmiano, chefe do clã não falante do português 

brasileiro, as transcrições foram feitas por Luiz Lana, em desana e português e enviadas ao 

padre Casimiro para registro. Posteriormente o padre disponibilizou canetas, gravadores, 

 
1 Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Etnias_do_Rio_Negro. Acesso em 15/10/2021. 
2 Cf.Antes o mundo não existia, 2019, p. 213. Berta G Ribeiro conta que “o incentivo maior aos autores partiu 
do padre Casemiro Beskta, atualmente afastado, contra a sua vontade, da Missão de Pari de Cachoeira e dos 
índios com quem conviveu durante vinte anos seguidos. Ele é quem devia escrever este prefácio porque é 
quem mais conhece e porque tem uma cultura etnotógica e linguística muito mais profunda que a minha sobre 
os grupos da região.” 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Etnias_do_Rio_Negro
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cadernos, tintas etc. para que Luiz continuasse a registrar os contos, que enviou os originais 

para uma editora e nunca obteve resposta.  

Em 1980, com a ajuda da antropóloga Berta G. Ribeiro, a primeira edição foi publicada 

e 5 mil exemplares foram vendidos por toda área Norte do Brasil e outras partes do mundo. 

Passados alguns anos, Luiz Lana manifestou o desejo de publicar o livro novamente.  

Em 1995, com a aprovação da FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio 

Negro), a obra é novamente editada e se torna o ponto de partida da coleção Narradores 

Indígenas do Rio Negro, publicada pelo ISA (Instituto Socioambiental), e destinada ao público 

indígena da região. A segunda edição da obra, contou com a colaboração da antropóloga 

Dominique Buchillet3, e foi inspirada na “Proposta para uma Grafia da Língua Tukano”, 

apresentada a frente. 

 Em 2019 a 3ª edição foi publicada pela editora Dantes e contou com o auxílio de Luiz 

Lana na elaboração de desenhos e na alteração de termos dos diversos contos que compõem o 

livro. 

Figura 2: Capa da 3ª edição do livro 

 

 
3 Dominque Buchillet foi doutora em etnologia e pesquisadora com ênfase na área de Etnologia Indígena, 
atuando principalmente nos temas: xamanismo, doença, eficácia terapêutica, índios e Amazônia brasileira. 
Faleceu em 2018. 
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Segundo Berta, o processo de tradução era muito complexo, pois havia discursos em 

desana que, literalmente, não apresentavam regras ortográficas aparentes, e isso implicaria na 

compreensão da obra se a tradução estivesse em sentido literal. 

No artigo “Proposta para uma grafia Tukano normalizada”, de 1986, que unificou e 

estabeleceu a norma ortográfica de referenciação linguística dos povos Tukano orientais, 

Buchillet, juntamente com Elsa Gomez-Imbert4 e outros professores Tukano, trabalharam na 

elaboração da Proposta, sob a coordenação da linguista Odile Lescure5.  

Segundo a Proposta, embora as línguas possuam símbolos que representam a diferença 

entre cada grupo, as vogais e consoantes devem ser representadas da mesma forma, pois são 

comuns entre todas elas. Sendo assim, o projeto foi realizado em 5 etapas:  

1) identificação da situação atual da língua: constatou-se que havia uma enorme 

diversidade linguística por conta das 17 etnias que comportavam o território 

fronteiriço Colômbia - Brasil, por essa razão, o projeto adotou duas normas 

ortográficas distintas nos idiomas português e espanhol; 

2) diagnóstico das normas existentes: foram examinadas 6 grafias distintas dos 

Tukano, 4 do lado colombiano e 2 do lado brasileiro. Das duas grafias brasileiras, 

uma foi proposta pelos missionários salesianos do Centro de Pesquisas do Iauretê 

e a outra é uma cartilha tukano publicada pela Secretaria de Educação e Cultura 

(SEDUC). Nesta etapa, são incorporados os fonemas do alfabeto brasileiro e as 

unidades fonológicas das 6 normas para que se confrontem e verifiquem sua 

correspondência. Em seguida, as inconsistências e similaridades dos grupos de 

fonemas foram discutidos a fim de apresentar as diferentes grafias Tukano, 

inclusive a nasalidade, aspirações etc; 

3) elementos de fonologia e pronunciação Tukano: foi discutido a pronuncia das 

vogais orais e nasais, dos grupos de vogais idênticas e das consoantes abertas e 

não abertas do alfabeto. Essa etapa foi subdividida em outras 5 etapas: 

 a) vogais altas/não altas; 

 b) consoantes sonoras;  

c) consoantes surdas;  

d) oclusivas surdas aspiradas; e 

 
4 Elsa Gomez-Imbert:  Doutora em Humanidades em “Morfologia Barasana e fonologia: abordagem não linear” 
PhD em Linguística Geral - “Sobre a forma e o significado na classificação nominal em Tatuyo (Tukanoan 
oriental - língua da Amazônia-colombiana). 
5Odile Renault-Lescure é lingüista e pesquisadora do French Development Research Institute (IRD). É vice-
diretora do Centro para o Estudo de Línguas Nativas Americanas (CELIA).  
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e) os tons.  

4) proposta para uma grafia tukano normalizada: foi proposto um alfabeto 

composto por 18 letras, embora o total final corresponde a 21 letras, incluindo 

ñ, u e ‘ como letras distintas; e,  

5) síntese da proposta: são apresentadas as dificuldades da representação dos 

sons nasalais e pontos críticos da urgência dessa normalização. 

Na segunda edição, foram constatadas as necessidades da uniformização da língua, pois, 

de acordo com Gomez-Imbert e Buchillet6 (1986) “o desaparecimento da língua equivale à 

perda da consciência cultural.”, e, por conta da variedade linguística de pequenos grupos, as 

línguas estavam se perdendo no tempo. 

Figura 3 – Capa da Proposta para uma grafia Tukano Normalizada 

 
 

A obra “Antes o mundo não existia – mitologia dos antigos Desana-Kehiripõrã” 

remonta a história da humanidade aos olhares dos nativos do Alto Rio Negro - AM. Ela reúne 

os mitos mais importantes da cultura Desana, além de ser um instrumento de preservação da 

língua de um povo que tanto luta por reconhecimento e valorização. Nas palavras de Luiz Lana 

(1980) “Enquanto eu viver, quero fazer isso. Vou terminar tudo isso, quero escrever algumas 

 
6 Antes o mundo não existia: Mitologia Desana-Kèhíripõrã (2019) p.4.Cf. Dominique Buchillet: “Ao longo do 

tempo, professores indígenas da região elaboraram outras propostas, introduzindo mudanças na grafia das 
várias línguas tukano orientais, incluindo a língua desana.”  
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rezas que os velhos têm, escrever em minha língua mesmo e traduzir ao português [...] e não 

quero que elas se percam.” Segundo ele, a língua que ele traduziu testemunha a história do seu 

povo. A obra literária indígena traz uma reflexão acerca da representação da vida cultural 

firmada no Brasil.  

 A terceira edição conta com novos desenhos de Luiz Lana, e sem as três últimas 

histórias que continham na segunda edição do livro. Os mitos foram reproduzidos de geração 

em geração pela oralidade e é considerado um dos primeiros livros de literatura indígena, de 

autoria também indígena (era comum que os antropólogos publicassem obras com conteúdo 

indígena sem que o nome dos participantes nativos aparecesse na capa dos livros), publicados 

no Brasil. É uma linguagem que tem a função de deixar o legado na forma escrita a seus 

descendentes, e não somente escrita como gráfica, por meio dos desenhos que engrandecem 

ainda mais a obra. Segundo Berta G. Ribeiro: 

Na história da antropologia brasileira, esta é a primeira vez que protagonistas 

indígenas escrevem e assinam sua mitologia. [...] isto confere autenticidade 

incontestável ao conteúdo e forma da narrativa, como expressão de fé e construção 

literária. [...] documenta o resultado da simbiose entre o conservantismo cultural e o 

uso de instrumento adquirido de nossa civilização para exprimi-lo: a linguagem 

escrita. Da mesma forma podem ser interpretados os desenhos que ilustram o livro, 

feitos por um dos autores. (RIBEIRO, Berta G. 1995) 

Figura 4 – Desenho de Luiz Lana para o conto “Como apareceu um outro ser” 

 
Localizamos o povo Desana e discorremos sobre a obra e como ela foi construída. 

Informamos, ainda, do trabalho dos autores, os próprios indígenas que se dispuseram a elaborar 

uma obra fiel aos seus costumes e engrandeceram o mundo com sua literatura, ademais dos 

antropólogos, linguistas e tradutores que fizeram parte para que a obra fosse autêntica e de 

possível compreensão. Por conseguinte, falamos sobre a importância dessa obra, tanto para os 

povos indígenas quanto para a sociedade em geral. 
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CAPÍTULO 2 – A ETNOTERMINOLOGIA E A DESCRIÇÃO-TRADUÇÃO 

ETNOGRÁFICA 

Abordaremos as bases teóricas que serão construídas nesta pesquisa a partir da 

comparação das metodologias de análise da unidade lexical (vocábulo-termo) que permitirão 

localizar o processo discursivo de produção do texto no universo em que se faz presente. Além 

disso, discorreremos sobre a descrição-tradução etnográfica a fim de compreender o processo 

de observação etnográfica enquanto atividade linguística da obra aqui estudada. 

2.1 - Terminologia e Etnoterminologia 

 A Terminologia é a disciplina que estuda o léxico e as linguagens terminológicas das 

especialidades. Com o passar dos anos, essa disciplina vem adotando paradigmas 

epistemológicos distintos, dos quais não nos aprofundaremos nesse trabalho. Falaremos 

brevemente a respeito para conectar-nos ao objeto aqui estudado, a subárea da Etnoterminologia 

e o discurso etnoliterário.  

 A partir da perspectiva comunicativa de Cabré (1993), a Terminologia privilegia os 

aspectos comunicativos em todos os níveis da linguagem. Em razão disso, essa abordagem parte 

do princípio do estudo e tratamento do termo, considerando que esse termo é uma unidade 

léxica não exclusiva de uma área de especialidade, mas que está em função de termo. Em outras 

palavras, os termos de discursos especializados fazem parte da língua comum, pois, 

naturalmente, são empregados no cotidiano em sociedade. Indagamos, então, como são 

classificados os universos de discurso da linguagem?  

Segundo Pais e Barbosa (2004), os discursos, geralmente, se classificam em dois tipos: 

os não-literários e os literários. Os discursos não-literários são aqueles discursos de 

especialidade produzidos por segmentos sociais e caracterizam-se por mecanismos de 

veridicção7 específicos. Eles carregam um valor social que exprime eficácia para, assim, definir 

seu modo de produção, e imprimem a unidade padrão da linguagem de especialidade, o termo. 

Por outro lado, os discursos literários não, necessariamente, precisam de um determinante para 

autentificar sua eficácia, mas ele seduz o leitor/ouvinte de modo a despertar emoções prazerosas 

no contato com texto. Esses últimos, portanto, incorporam a unidade padrão da língua comum, 

o vocábulo. Como nos fala Pais e Barbosa:  

 
7 Segundo Maria de Lurdes (1988, p.50) “A veridicção de um discurso não exprime, portanto, uma "verdade em 
si", mas sim, e sempre, uma "verdade em relação com outra verdade" - a verdade do metadiscurso que declara 
o primeiro "falso" ou "verdadeiro".” 
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Assim, os discursos literários parecem ter outras atribuições no seio da vida social. 

São vistos como ficcionais, despertam emoções, suscitam o prazer do texto e 

constituem, geralmente, não ‘imitações da vida’ mas metáforas da vida, que 

conduzem a uma melhor compreensão desta. A função estética é elemento 

determinante de sua eficácia e de sua valorização social. (PAIS & BARBOSA, 2004, 

p.82) 

Entretanto, quando se trata da tipologia dos discursos étnicos, os ditos etnoliterários, 

faz-se perceber que os critérios anteriormente classificados não satisfazem essa tipologia, (p.81 

e 82), pois, os discursos etnoliterários manifestam características de vocábulo e termo 

simultaneamente, por possuírem unidades lexicais com funções plurifuncionais. Nesse sentido, 

Barbosa nos apresenta uma metodologia que estuda a unidade lexical de forma que devemos 

considerar os dois universos de discurso, um que desempenha a função de vocábulo e o outro 

que desempenha a função de termo, mas que não são dissociáveis.  

Essa metodologia é estudada pela disciplina da Etnoterminologia, que segundo 

LATORRE (2013) “sua unidade de significação amalgama o estatuto do vocábulo e termo 

simultaneamente, com significado exclusivo, ao mesmo tempo próprio às linguagens de 

especialidade e literária também.” (p.73). Com efeito, Pais e Barbosa (2004) sustentam que o 

discurso etnoliterário carrega um sistema de valores e crenças integrantes de determinado grupo 

específico e dessa forma, apresenta uma visão de mundo documentada pelo processo histórico 

cultural daquele grupo. 

 De fato, a Etnoterminologia analisa a unidade lexical vocábulo-termo, que é a unidade 

mínima de significação do discurso etnoliterário, entretanto, existem concepções metodológicas 

que estudam a unidade lexical do discurso de outra maneira. É aquela abordada por COSTA & 

GOMES (2013) que, mesmo com uma proposta voltada ao estudo de terminologias culturais, 

se encarregam de estudar a unidade lexical presente nos discursos de especialidade com alto 

grau de tecnicidade do povo Munduruku. As autoras denominam essa unidade lexical como 

etnotermos e defendem que os povos indígenas são dotados de conhecimento técnico altamente 

refinados e que dão conta de expressões de conhecimentos muito complexas. E indagam que:  

o reconhecimento do especialista indígena como real especialista do seu povo em sua 

área de atuação e saber não é algo amplamente aceito no mundo externo às aldeias. 

Mas nós rejeitamos conscientemente a visão etnocêntrica de que devemos usar os 

parâmetros de apenas uma sociedade e apenas uma cultura – a ocidental moderna – 

para estudar as demais. Nossa proposta de Etnoterminolgia se alia a algumas correntes 

pós-modernas da Antropologia que encaram o texto etnográfico como uma 

interpretação cultural e não como registro da cultura (Cf. Geertz, 1997, 2011). 

Rejeitamos também a ideia de que só a cultura ocidental moderna e suas universidades 

sejam capazes de produzir conhecimento científico e possuir técnicas específicas para 

lidar com a realidade física e social. (COSTA & GOMES, 2013, p.257). 
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Essa abordagem é fundamental para compreender que “cada contexto étnico deve ser 

considerado especializado ou não de acordo com a visão do povo que emprega aquele 

discurso/conhecimento.” (p. 258-259). 

 Embora as duas abordagens Etnoterminológicas sejam semelhantes para o estudo das 

unidades lexicais em um discurso específico, os aspectos da tipologia discursiva da obra 

estudada nessa pesquisa encontram-se nas narrativas de discursos etnoliterários, pois, são 

narrativas que dão o efeito de atemporalidade e que foram transmitidas, pela oralidade, de 

geração em geração ao grupo inserido.  

Da mesma forma, trataremos da tradução de vocábulos-termos, pois reconhecemos que 

estes referentes não possuem equivalentes por estarem presentes em uma cultura específica, a 

do povo Desana. 

Portanto, a Etnoterminologia aqui adotada será a de Pais e Barbosa (2004), na qual, 

empreende-se que os recortes semânticos contidos nos vocábulos-termos revelam uma 

característica axiológica de um determinado grupo. Em suas palavras: “essas unidades lexicais 

reúnem qualidades das línguas especializadas e da linguagem literária, de maneira a preservar 

um valor semântico social e constituir, simultaneamente, documentos do processo histórico da 

cultura.” (BARBOSA, 2006. p.48). Na definição de Latorre (2013), a: 

 Etnoterminologia [...] ocupa-se do signo linguístico que se refere a um conceito 

específico dominado por um grupo de falantes que o identifica e denomina no 

processo de sua explicação no universo referencial. As relações étnicas são 

documentadas pela língua e a identidade dessas relações é “formada” em grandezas-

signo modelizantes da realidade fenomênica, que podem transforma-se em signos-

símbolo. A exclusividade denominativa reveste-se e caráter monorreferencial, que 

na análise da formação dos semas conceptuais e na caracterização semântico-

conceptual do vocábulo-termo poderemos observar com maior clareza. 

(LATORRE, 2013, p.81) 

 É importante analisarmos dois conceitos para compreendermos o processo de 

identificação da unidade lexical no discurso etnoliterário aqui estudado. São eles: a 

terminologização e vocabularização . O primeiro diz respeito à modificação do vocábulo em 

termo. Por exemplo, na linguagem comum, o vocábulo navegar, que possui os semas ‘ir em 

navio’; ‘viajar no mar’, ‘andar embarcado’8, em informática quer dizer ‘percorrer páginas ou 

recursos da Internet’. Ao contrário, na vocabulazição o processo trata da passagem da língua 

de especialidade à língua comum. Por exemplo, entrar em órbita que foi pego de uma língua 

de especialidade e popularizado/metaforizado a uma língua comum. Desse modo, Barbosa diz, 

 
8 De acordo com o dicionário online priberam. 
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quanto aos graus de terminologização e vocabularização, que “toda essa dinâmica [...] autoriza 

a afirmar que uma unidade lexical não é termo ou vocábulo, em si mesma, mas, ao contrário, 

está em função “termo” ou em função “vocábulo, ou seja, o universo de discurso em que se 

insere determina o seu estatuto, em cada caso. [...] toda classificação resulta dos entornos 

discursivos e dos condicionamentos das normas discursivas, dependente, portanto, dos 

universos de discurso e das situações dos discursos”. Isto é, no processo de conceptualização, 

a identificação, no discurso etnoliterário, das unidades lexicais (vocábulos-termos) encontradas 

no texto tem um novo significado a depender do contexto em que o texto é apresentado. Esse 

novo significado compreende uma realidade fenomênica apreendida em três aspectos: 

terminologização stricto sensu, a qual transpõe a unidade lexical, da língua geral para a 

linguagem de especialidade”, metaterminologização, a qual transpõe um termo de uma área de 

especialidade a outra, sem que haja modificação total do sentido, e a terminologização lato 

sensu, diferente das duas anteriores, a qual faz a passagem do conceptual para o terminológico. 

(2006, p. 49-50). Isto posto, é possível vislumbrar a tensão vocábulo-termo das autoras: 

 

Figura 5: Tensão dialética 

 
Fonte: Pais e Barbora, 2004, p.92 

 

Em suma, o processo de limitação de uma unidade lexical é praticamente impossível. É 

correto afirmar que essas unidades têm um significado especializado exclusivo do universo de 

discurso e que, por possuírem funções polissêmicas, simultaneamente, é necessário ter cautela 

na configuração de uma tipologia discursiva. 

2.2 - A descrição-tradução etnográfica  

Nesta seção falaremos sobre a descrição-tradução etnográfica a fim de compreender o 

processo de observação etnográfica enquanto atividade linguística da obra aqui estudada. 
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A etnografia é a experiência do antropólogo de percepção através do olhar9 daquilo que 

antes era desconhecido. É a atividade de observar comportamentos da relação humana na qual 

não nos correlacionamos, e consequentemente, retrabalha-la na escrita.  “A etnografia é 

precisamente a elaboração e [...] a transformação pela escritura dessa experiência, é a 

organização textual do visível em que uma das funções maiores é também a luta contra o 

esquecimento.” (LAPLANTINE, 2004, p.29).  O trabalho de descrever o que é visto vai muito 

além do visual. Ele consiste em olhar todas as nuances da especificidade de uma sociedade e 

fazer ver aquilo que é visto. A descrição etnográfica capta através da escrita a experiência 

linguística vivida pelo observador, e, mais profundamente, estabelece uma série de relações 

entre o que é observado e quem o observa. Nas palavras de Laplantine: 

A descrição etnográfica inscreve o olhar num contexto e numa história. Ela situa e 

data com precisão suas observações num espaço particular. Ela tenta enfim desfazer-

se do olhar ocidental ou ocidentalizante, pois ela realiza no campo que ele não é a 

única forma de ver o mundo. A descrição etnográfica, situante, deve tomar 

consciência de até que ponto ela própria se encontra situada. O olhar, e a fortiori a 

escrita, não são imutáveis. Existe, muitas vezes sem o sabermos, um mecanismo de 

organização cultural e social do olhar, do visível, do exprimível e do lisível. A 

observação seguida da descrição são construções intelectuais e polisensíveis, 

expressões particulares de uma época para e por um determinado grupo social. 

(LAPLANTINE, 2004, p.50) 

Para o autor, a descrição etnográfica é uma língua particular em ação, não somente um 

exercício de transcrição ou decodificação, mas uma atividade de tradução e construção contínua 

do etnógrafo. Ela busca deixar claro aquilo que está sendo descrito. Consiste em transformar o 

olhar em linguagem, traduzir o visível em dizível. Por essa razão, a atividade de descrição pode 

se tornar complexa, pois “nenhum espaço, nenhum recanto deve ser negligenciado, nem pelo 

olho que observa, nem pela mão que designa.” Entretanto, enquanto escrita da diferença, a 

descrição etnográfica, que é o resultado daquilo que vemos e escrevemos, necessita desconstruir 

conceitos a partir de um novo olhar.  

A escrita etnográfica, longe de reduzir esta diferença observadora, contribui a 

amplificá-la. Por um lado, é uma escrita que vem sempre depois do olhar do 

pesquisador e da palavra de seus interlocutores. É um discurso que memoriza este 

olhar e esta palavra, para conservar a traça e guardar a memória. Por outro lado, é uma 

escrita provocada por aquilo a que Lévi-Strauss chamou um "olhar distanciado" em 

relação àquele que poderia exercer um indivíduo pertencente à cultura da qual é 

originário. (LAPLANTINE, 2004, 42). 

 Laplantine (2004) complementa que a descrição etnográfica e a descrição literária 

partilham de preocupações semelhantes (do conhecer, compreender), porém distinguem-se no 

 
9Cf.A descrição etnográfica, 2004, p.17-18: Para Laplantine o olhar do etnógrafo vai muito além da percepção 
do que é visto. É um olhar quando não inquieto, pelo menos questionador, que vai em busca da significação 
das variantes. 
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que diz respeito aos objetivos estéticos. Enquanto a literária introduz as cores, a luz, o som, os 

cheiros, no texto, a etnográfica proporciona ao leitor um prazer sinestésico, ou pelo contrário, 

uma angústia, e capta com precisão a sensibilidade tipicamente literária. Ela consiste na 

elaboração da riqueza do vocabulário da língua e somente não dissocia o estudo da cultura 

(ethos) da questão da escrita (graphe), mas ainda faz precisamente de sua relação sua 

especificidade. (p.55-58). 

 Com base nesse paradigma, a etnografia abre espaço para que os estudos da descrição-

tradução etnográfica proponham concepções que dão conta de ver o que não conseguiríamos 

imaginar. A descrição-tradução quebra a percepção do que é tido como ‘natural’ na sociedade 

e faz com que o olhar distanciado se modifique à medida que somos inseridos na cultura do 

outro. Para Ferreira: 

O estudo da descrição-tradução enquanto atividade de um sujeito que olha/lê e escreve 

o que olha/lê deve passar por uma ruptura do olhar, isto é, uma ruptura com as noções 

de identidade e de representação que fomentam o pensamento binário e se 

desenvolvem dentro do conformismo e do imobilismo. Essas noções se opõem ao 

movimento, ao tempo e à instabilidade, e ficam aquém de um pensamento crítico. A 

identidade e a representação desconfiam da tensão entre o eu e o outro, elas são 

incompatíveis com os projetos de tradução e de descrição para os quais há algo do 

outro em mim e algo de mim no outro. Romper com essas noções conduz a romper 

com o pensamento conservador. (FERREIRA, 2014, p.386-387) 

Laplantine também nos apresenta uma abordagem hermenêutica10 para que 

compreendamos a relação entre olhar e a linguagem. A maneira de ver hermenêutica diz 

respeito à relação etnográfica de provocar uma pluralidade de interpretações. Isso significa que 

a descrição pura não existe. Uma descrição, independente de quem a descreve, nunca será igual 

ou se manifestará da mesma forma que outra. O autor continua:  

 a descrição é uma atividade de interpretação (ou se preferirmos de tradução) de 

significados mediatizados por um pesquisador (que convém passar a chamar de autor) 

e destinadas a um leitor (que é tão ator ou agente como aqueles de quem se procura 

dar conta no texto etnográfico). Ela é descrição levada de um certo ponto de vista e 

dirigida a um destinatário (o leitor que se torna por sua vez interprete do texto que tem 

entre as mãos). (LAPLANTINE, 2004, p.112.) 

No que diz respeito à descrição-tradução etnográfica, Ferreira (2014) observa que o 

trabalho de descrever-traduzir etnograficamente é o de perdas sucessivas: do ver no olhar e do 

olhar no discurso que se dirige ao outro. A autora considera que a questão da transformação do 

discurso em linguagem passa pelo questionamento da própria noção de ‘transformação’.  

 
10 Cf. A descrição etnográfica. 2004, p.108.  A hermenêutica “Ela é muito antiga. Nasceu com: a) a interpretação 
dos textos sagrados - designados com o nome de exegese, b) a interpretação dos textos jurídicos, c) a prática 
da tradução de uma língua para outra.” 
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A primeira transformação, a do ver no olhar, configura uma transformação subjetiva 

onde o etnógrafo-tradutor organiza o continuum do campo de estudo e obtém-se a nominação 

da realidade observada, mas nesse caso, somente ele é quem compreende o sentido daquele 

campo. A segunda transformação, a de traduzir o olhar no discurso, consiste em limitações 

específicas ligadas a tipologia do discurso que se confronta (científico e/ou literário), isto é, o 

olhar ganha sentido comparativamente e, diferencialmente, em relação a outros discursos. “A 

escrita como tradução-descrição do campo diz respeito à maneira como os significantes da 

descrição estão organizados e produzem sentido sobre uma realidade que a priori não tinha.” 

(p.387-388).   

Nesta pesquisa nos valeremos das aplicações técnicas de Ferreira para apontar os 

diferentes procedimentos de tradução-descrição etnográficas. O que analisaremos aqui serão os 

vocábulos-termos que permaneceram na própria língua desana, aqueles que, por meio de 

técnicas tradutórias específicas, permaneceram no texto estabelecendo um encontro de 

diferenças. (FERREIRA, 2014, p.388). 

Em suma, o trabalho de descrever/traduzir os aspectos culturais de uma sociedade, criam 

tensões que, por necessidade, devem buscar alternativas para serem solucionados. Desde modo, 

o trabalho do etnógrafo descritor-tradutor viabiliza a possibilidade de exploração dos recursos 

da linguagem que provoquem uma forma de linguística singular.  

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1 - Metodologia 

No presente trabalho, analisaremos os vocábulos-termos não traduzidos dos contos da 

obra “Antes o mundo não existia – mitologia dos antigos Desana-Kèhíripõrã” enquanto 

paratexto da tradução portuguesa. O livro conta com mais de 30 contos, no qual o trabalho do 

tradutor etnográfico sugeriu a permanência de vocábulos-termos na língua dos nativos Desana 

e/ou sugeriu equivalências na tradução destes em português, por meio de técnicas tradutórias 

específicas que falaremos a seguir. Outrossim, analisaremos as ocorrências de vocábulos-

termos a fim de propor uma ficha terminológica para registro conceptual destes. 

3.1.1– O trabalho etnográfico de Berta G. Ribeiro 

 As unidades etnoterminológicas tratadas nessa obra necessitam de um tratamento 

específico levando em consideração que alguns vocábulos-termos não possuem equivalência 

na língua portuguesa e por isso nos voltamos ao trabalho do etnógrafo.  
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 Berta G. Ribeiro foi a primeira11 antropóloga que se propôs a trabalhar na publicação 

do livro em questão. Em 1978, a antropóloga trabalhou durante 1 mês e meio com os autores, 

o datilografou, revisou e reescreveu o texto do livro. Ela conta que sua participação se resumiu 

em precisar passagens ininteligíveis ou obscuras; melhorar a redação, mantendo, dentro do 

possível, o espírito e o estilo do original; traduzir literalmente ao português, palavra por palavra, 

na ordem em que apareciam, as expressões em desana que Luiz Lana havia deixado no texto e 

pedindo-lhe a acrescentar outras, julgadas necessárias para afirmar a fidedignidade do 

testemunho.  

 A antropóloga percebeu que a tradução palavra por palavra permitia inferir a estrutura 

de pensamento dos Tukano-falantes e o significado simbólico de algumas expressões, como por 

exemplo: “Filhos das flores (ou desenhos) do sonho” - Tolamãn Kenhíri ponlãn; Tolamãn = 

nome próprio; Kenhíri = flores ou desenhos que aparecem nos sonhos; polãn = descendente. 

Ou ainda, permitia deduzir a estrutura da língua contida na expressão: ngamu nomeá baríri; 

ngamu = ‘mentruação’, nomeá = ‘mulheres’, barirí = ‘rito, dia’, que quer dizer o dia em que 

celebra o rito de passagem da mulher quando ela tem a primeira menstruação. Entre outros. Ela 

conta que algumas palavras cerimoniais não foram traduzidas pois são consideradas secretas, 

mas, que, da mesma forma, os nomes e os respectivos significados dos ritos, cerimoniais, 

acidentes geográficos, fenômenos naturais, elementos da flora, fauna e artefatos citados nos 

mitos, permitiu captar a visão de mundo e o conhecimento da natureza dos Desana.  Entre 

as alterações de redação, Berta Ribeiro usou a expressão “ancestral” em lugar de “vovô”; 

“descendente” em vez de “filho”; “cataclismo” para substituir “desastre”; “enchente” em vez 

de “dilúvio”; “Criador” no lugar de “Deus”.  

 Ademais, a antropóloga diz que a versão final do livro foi lida por Luiz Lana e 

considerada correta por ele que muito se preocupou insistindo para que o texto fosse enxugado, 

retirando repetições e eliminando diálogos cansativos, além de estar preocupado com a 

transcrição fonética correta das palavras em sua língua e em tukano. Desta forma, criaram um 

vocabulário a fim de que a transcrição fosse feita por um linguista (o que só ocorreu 20 anos 

 
11 A antropóloga Berta G. Ribeiro fez parte da construção da primeira versão publicada da obra, entretanto, é 
importante salientar que a editora Dantes também fez parte do processo de retradução para que fosse 
publicada sua 3ª edição. Em nota editorial leia-se: “Em 2018 convidamos Tõrãmu Kehíri, hoje com 74 anos, 
para vir ao Rio de Janeiro. Através de longas conversas estabelecemos algumas alterações referentes às 
edições anteriores. Substituímos os seguintes termos: firmamento por céu, trevas por escuridão, demiurgo por 
espírito, indolente por preguiçoso, cigarro por tabaco ou cigarro de tabaco, mágicas por espirituais, balão por 
esfera, torre por pico, pátio por terreiro, graus ou níveis por camadas, navio por canoa, comandantes por 
chefes, embarcação por canoa da transformação, ancestral por vovô e descendentes por filhos. Retornamos 
também á opção da primeira edição quanto ao uso da palavra enchente no lugar de dilúvio.” 
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depois), e utilizou a chave dos sons vocálicos e consonantais dada pela linguista Miriam 

Lemle12, do Museu Nacional que a aconselhou a usar a convenção gráfica que se aproximasse 

à internacional evitando o uso de sinais diacríticos para não dificultar a Impressão. Luiz Lana 

também auxiliou na construção das notas de rodapé. 

 O sistema de transcrição da língua desana adotada no livro inspirou-se na Proposta para 

uma grafia Tukano” elaborada por um grupo de trabalho de professores Tukano da região do 

Alto Rio Negro, sob a coordenação da linguista Odile Lescure.13 

 3.1.2 – O trabalho da tradução-descrição e técnicas tradutórias 

Nesta seção analisaremos os processos de tradução-descrição e apresentaremos as 

estratégias tradutórias que resultaram no produto final da obra. 

A obra etnoliterária que estamos analisando mostrou que o desafio da descrição-

tradução dos vocábulos-termos foi o da configuração dos traços semânticos da unidade lexical 

trabalhada. Maria Aparecida Barbosa (2011), em seus estudos, afirma que é possível obter 

traços semântico-conceptuais de um conceito por meio de metodologias entre os processos de 

conceituação e de definição.  (p.62).  

Nessa obra, o etnógrafo utilizou da hermenêutica (LAPLANTINE, 2004, p.107), na qual 

assume o caráter de solidariedade entre o olhar e a linguagem, levando em consideração não 

apenas a relação significante, mas da interpretação do sentido da unidade lexical, observado por 

Berta Ribeiro quando explicou a Luiz Lana que era necessário o entendimento do significado 

simbólico das designações para que este fosse inteligível ao leitor.  

Analisamos os procedimentos de tradução-descrição de acordo com as observações 

realizadas por Ferreira (2014), no seu artigo “O paradigma da descrição na tradução 

etnográfica: Levi-Strauss tradutor em ‘Tristes Tropiques’”. A autora discorre acerca do papel 

do tradutor e etnógrafo na perspectiva descritiva-traduzida do outro, ademais de deixar 

vislumbrar a questão da transformação do olhar em linguagem, do situar o olhar próprio do 

etnógrafo em uma rede de intertextualidade.  

 
12 Graduou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1959), mestra em Linguística pela 
University of Pennsylvania, USA (1965) e doutora em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1980). Fez pós-doutorado no MIT, USA (1985) e foi Livre Docente pela UFRJ (1987). Atuou na área de 
Linguística, na linha de Gramática Gerativa.  
13Cf. Antes o Mundo não existia. 2019, p 207-222, 3ª ed.  
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No estudo anterior, Ferreira sistematiza 4 técnicas do processo de tradução-descrição, 

nas quais serão, aqui, representadas de maneira semelhante. São elas: a hiperonímia, a 

explicação, a tradução literal e criação lexical, e a definição. A ver:  

No campo processo de tradução analisamos e descrevemos as diferentes estratégias 

do tradutor-etnógrafo que sistematizamos como: hiperonímia; explicação; tradução 

literal e criação lexical; e definição. Notamos que o encontro entre as duas línguas-

culturas acontece por meio de complemento aposto na escrita: entre vírgulas, entre 

parênteses, precedida de c’est-à-dire [quer dizer], onappelle [chama-se]; em relação 

de comparação com comme [como], espèce de [espécie de]; e ainda, em nota de rodapé 

quando o texto é longo. (FERREIRA, 2014, p.388). 

Não foi observado a relação da hiperonímia na obra, todavia observamos que há outro 

tipo de tradução na obra, a tradução palavra por palavra que, também, permite identificar a 

estrutura da língua desana. Portanto, seguiremos aos demais processos realizados pelo trabalho 

do etnógrafo na recuperação de sentido do texto. 

a) Tradução palavra por palavra e tradução literal: 

De acordo com Berta Ribeiro, para a tradução literal, foi necessário traduzir palavra por 

palavra para inferir a estrutura de pensamento dos Tukano-falantes e o significado simbólico 

das expressões. Ademais de deduzir a estrutura da língua que se traduz. Exemplo:  

Língua desana alun sali kuli  

Tradução palavra por 

palavra 

Beiju, colocar, balaio 

Significado simbólico/ 

tradução literal 

Balaio para colocar beiju 

 Nesse caso, o tradutor-descritor necessitou de um entendimento além do conhecimento 

padrão da língua traduzida-descrita para afirmar a fidedignidade do texto. Segundo Walter 

Benjamin (2018), em relação a liberdade do tradutor “A fidelidade na tradução da palavra 

isolada quase nunca consegue dar plenamente o sentido que ela tem no original, porque este 

não se esgota, na sua significação poética original” e ainda, “a tradução, em vez de querer 

assemelhar-se ao sentido do original, deve antes configurar-se, num ato de-amor e em todos os 

pormenores, de acordo com o modo de querer dizer desse-original, na língua da tradução, para 

assim tornar ambos, original e tradução, reconhecíveis como fragmentos de uma língua maior.” 

 Bem como no exemplo abaixo: 
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Língua desana Ngamu nomeá baríri 

Tradução palavra por 

palavra 

Menstruação, mulheres, rito/dia 

Significado 

simbólico/tradução 

literal 

Dia em que se celebra o rito de passagem da mulher quando tem a 

primeira menstruação 

 

Ou ainda: 

Língua desana mahsá polé nihi sohpé  

Tradução palavra por 

palavra 

Gente, fertilidade, parto, porta 

Significado 

simbólico/tradução 

literal 

Anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais masculinos 

 

Nos exemplos acima, percebemos que os verbetes indicam haver uma tradução de 

equivalência, no entanto, o trabalho do tradutor precisou de uma significação para descrever a 

especificidade da sequência e permitir, assim, a recuperação do sentido da sentença. 

b) Definição  

 Em “O mundo não existia” observamos, também, a ocorrência da definição como uma 

das técnicas de descrição-tradução do texto. Ferreira (2014) estabelece que a definição se 

caracteriza pela produção de sequências que exprimem traços pertinentes de significação e de 

traços conceituais pertinentes. Por essa razão, a definição é caracterizada como descrição-

fechada, por designar um fim.  

 Vejamos alguns exemplos:  

Caapi 

Bebida alucinógena preparada a partir do cipó Banisteriopsis sp., plantado 

antigamente nas roças. O cipó era socado num pilão próprio 
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(gahpipamõrõ) e o pó resultante, dissolvido na água, era coado numa 

cumatá (peneira de crivo fino) chamada em desana siruriye e servido num 

pote ou camuti (gahpisoro). 

Temos acima a descrição-tradução de caapi, definido em nota de rodapé no texto. Além 

de sua definição, o tradutor etnográfico apresenta o modo de preparo da bebida, caracterizando 

traços conceituais pertinentes para entendimento. 

Paricá 

O paricá em Língua Geral, é uma espécie de rapé extraído da cortiça de 

uma árvore chamada gahsiriwihõgu, a qual é raspada, cozida e, depois 

decantada, secada ao sol. A essas raspas junta-se o pó vermelho caraiuru 

(guruyã em desana). Colocado em pequenas cuias ou no oco da noz de 

tucum, esse pó era cheirado durante as cerimônias dos pajés. No dia em 

que cheiravam o paricá, os pajés tomavam um caapi especial, chamado 

waigahpi “caapi de peixe”. 

Encontramos uma descrição, na qual, Berta opta por uma definição do rito cerimonial 

em que os índios Desana utilizavam essas substâncias. É correto afirmar que, embora sejam 

espécies de coisas14, o etnógrafo escolheu por detalhar o processo em como esses produtos eram 

utilizados.  

c) A explicação 

No nosso caso, notou-se que, no encontro das línguas-culturas, o tradutor-descritor 

utilizou expressões como “isto é”, “quer dizer”, “chama-se”, palavras ou expressões entre 

parênteses, palavras ou expressões entre aspas e, ainda notas de rodapé que indicam nomes 

científicos de plantas e animais, e, também, quando não há tradução para o português da unidade 

lexical.  

Ferreira (2014) aponta como descrição causal e/ou pragmática a descrição em que um 

texto tende a fazer-se perguntar ‘um por quê?’, isto é, o texto tende a explicar o que é, ou o que 

quer dizer aquilo que se lê. 

Exemplos de passagens no texto: 

 
14 É possível encontrar em sítios de internet a função biológica dessas plantas, porém em caráter somente 
científico.  



21 

 

Eles eram Trovões. Esses Trovões eram chamados em conjunto 

Uhtãbohowerimahsã, quer dizer, os “Homens de Quartzo Branco”, 

porque eles são eternos, eles não são como nós. (p.14) 

A cabeça da cobra se parecia com a proa de uma canoa. Para eles uma 

grande canoa que se chama Pamurigahsiru, isto é, “Canoa da Futura 

Humanidade” ou “Canoa da Transformação. (p.28) 

Os jovens que chegam nesse período, que passam pelo ritual do açoite e 

já podem ver as flautas sagradas, recebem o nome de Gãmã, isto é, 

“Iniciados. (p.84) 

“meoku”, isto é, “primo-cunhado”. (p.38) 

De acordo com Ferreira (apud BUNGE, 2011, p.462), a explicação é entendida de 

modo:  

que consiste em responder a questões de por quê (aspecto pragmático); (ii) que 

se refere a fórmulas, as quais podem ou não se referir por sua vez a fatos e 

estruturas (aspecto semântico); (iii) que consiste em uma argumentação lógica 

com proposições gerais e particulares (aspecto sintático) (Tradução nossa).” 

 Como observamos acima, as escolhas do etnógrafo pela técnica da descrição-tradução 

por meio do método da explicação nos auxiliam no entendimento do texto. Adicionalmente, 

essa técnica também é utilizada por meio do uso de parênteses ou aspas, ou ainda, por notas de 

rodapé, como nos exemplos dos vocábulos-termos a seguir: 

Uhtãboho tari – “Quarto de Quartzo Branco” 

Yebá Buró – “Avó do Mundo”, ou também “Avó da Terra”, ou ainda, “Tataravó do Mundo” 

Umuko wi’ri – “Malocas do Universo” 

Abepõwehku – “Anta do Brinco de Sol” 

Yewãigõã – “osso de pajé” 

Gahpimahsú – “Filho do Caapi” 

Bowuhukoregahsiro – “esteira de arumã de fartura” 

Pamuibuya – “Enfeites de Tranformação” 

Umukomahsu Tõramu Kehíri – “Gente do Universo (dos Desenhos) do Sonho” 
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Umukodiuru – “Espelho do Mundo” 

Buhpurõrãnome – “Filhas de Trovão” 

 

Ainda dentro da técnica de descrição-tradução do modo de descrição causal, diferente 

da maneira exemplificada acima, Berta utilizou da forma contrária para recuperar o sentido do 

vocábulo-termo, ou seja, descreveu primeiramente em português seguido da palavra na língua 

desana entre parênteses. Vejamos os exemplos: 

Pari de urucu de miriti (nemohsãimikaru) 

Pari de frutas pequenas de miriti (nemuhtãriimikaru) 

Pari de talos de caraná (ñapuduhkaimiraku) 

Andar dos brincos do Sol (Abepõtaribu) 

Malocas da beira do Rio de Leite (Diá ahpikun) 

Malocas do Universo (Umukowi’ri) 

Empregados (poromahana) 

Grilos da noite (ñamipigãrã) 

Flautas sagradas (tarusuwãigõã) 

  

Foi possível perceber que o método da descrição-tradução etnográfica utilizado nessa 

obra buscou entender as múltiplas relações do ser e da linguagem e se preocupou em 

compreender a especificidade da cultura do outro. Ou seja, não apagou a diferença linguística 

e cultural do outro, mas ao contrário, usou de técnicas que permitissem o olhar do desconhecido 

por meio da linguagem. 

3.1.3 – Vocábulos-termos e Ficha Etnoterminológica 

 Conforme mencionado anteriormente, a Etnoterminologia estuda a unidade lexical 

representativa de um determinado grupo social que detém valores axiológicos definidos. Na 

teoria de Maria Aparecida Barbora (2004), os textos e discursos etnoliterários apresentam 

características comuns e constantes, nos quais correspondem a uma norma discursiva. Na obra 

“Antes o mundo não existia”, a unidade lexical possui um caráter plurifuncional, por tratar de 

vocábulos-termos que designam funções e significados expressos pela língua geral.  
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 Deste modo, iremos analisar as unidades lexicais que possuem características de 

vocábulos-termos, iniciando pelo levantamento de dados e interpretação dos signos linguísticos 

existentes. 

 Ao total foram 476 vocábulos/termos levantados. Onde 22 não possuem equivalência 

na tradução para o português e 454 possuem ocorrências de tradução-descrição. 

 Abaixo segue a tabela de número das ocorrências de traduzidos e não-traduzidos 

apresentados no livro: 

Tabela 1: ocorrências de vocábulos/termos traduzidos e não-traduzidos do livro. 

 Nº de 

ocrr de 

não-

traduzido

s 

 Nº de ocrr 

dos 

traduzidos 

 

Conto 1  - 

Origem do 

mundo 

0  2 1.Uhtãboho taribu 

2.Yebá Buró 

Conto 2  - 

Como ela 

apareceu 

0  3 1.Ahpi 

2.ahpidearirui 

3.ahpimoa 

Conto 3 – A 

criação do 

Universo 

0  8 1.Umuko wi 

2.Umukoñehkusuma 

3.Uhtãbohowerimahsã 

4.Umukosurãñehko  

5.Umusudoro 

6.Umuko wi'ri 

7.Yebá Buró 

8.Umukosurã 

Conto 4 – 

Como 

fizeram a 

humanidade 

1  Diápahsalo’wi 11 1.Yebá Buró (3x) 

2.Diá apikum wi  

3.Diá gahsilo etaun mum 

wi  

4.Umusi wi  

5.Diá dihapámã wi  

6.Abepõwehku  

7.Dabucuri  

8.Diá momesuli wi 

9.Gahpipamõrõ 

10.Siruriye 

11.Gahpisoro 

Conto 4 – 

Como 

apareceu um 

outro ser 

0  6 1.Yebá Buró  (3x) 

2.Wereimikaru  

3.Umukosurãpanami 

4.Umukosurãñehko 

5.Yebá Gõãmu  
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6.Yewãigõã 

Conto 5 – A 

criação do 

Sol 

0  3 1.Abe  

2.Yebá Buró 

3.Mahãweayuhsu 

Conto 6 – A 

criação da 

Terra 

0  14 1.Umukoñehku 

2.Nemohsãimikaru 

3.Nemuhtãriiimikaru 

4.Nebohoimikaru  

5.Ñapuduhkaimikaru  

6.Yebá Buró  

7.Uhtãbuhutaribu (2x) 

8.Bahsibohotaribu  

9.Abepõtaribu  

10.Umukoñehku  

11.Umukomahsu  

Boreka  

12.Boreka  

13.Sów  

14.Umukoñehkure  

mahsãkarimahsu 

Conto 7 – 

Como 

apareceu a 

humanidade 

2 1.Diámalinwá’wi 

2.Diáborpitá’wi 

39 1.Umukosurãpanami (5x) 

2.Yebá Buró  

3.Boreka (2x) 

4.Umukomahsu Boreka 

(4x) 

5.Diá ahpikõdihtaru  

6.Diá solo wi 

7.Muhpurimihi  

8.Pamurigahsiru  

9.Diá elin satalo wi  

10.Diá baia be wi  

11.Waigahpi  

11.Diá monkãku  

12.Umukoñehku  

13.Diá ahpikun  

15.Pamuriwi'ri  

16.Wihun wi  

17.Diá milãn polãn wi  

18.gahsiriwihõgo  

19.guruyã  

20.Diá nekãn pagãlãn wi  

21.Diá etãn gohó wi 

22.Ahpikun mãan  

23.Umukomahsurãpanam

i  

24.Diá goli wi  

25.Diá balila wi  

26.Waimahsã (2x) 

27.Diá wairó nahsin kãn 

pagu wi  
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28.Diá mahila wi  

29.Diá tauwi  

30.Diá imika wi  

31.Diá gõle wi  

32.Diá mailã wi  

33.Diá kabukenã wi  

34.Diá imipawi  

35.Diá nihkon wi  

36.Diá pinlun wi  

37.Diá baracelu wi  

38.Diá milãn ponlãn wi  

39.Diá behka wi  

 

Conto 8 – O 

nascimento 

de 

Gahpimahsu

~ e a origem 

das línguas 

1 Moãweheru (É uma 

espécie de sapo não 

identificada). 

47 1.Umukomahsu Boreka 

(3x) 

2.Boreka (3x) 

3.Gahpimahsu (5x) 

4.Diá imanlá ñoló wi 

5.Umukosurãpanami (3x) 

6.Bowuhukoregahsiro 

7.Moãweheruwuhukorega

hsiro 

8.Õsuwuhukoregahsiro 

9.Dehkowuhukoregahsiro 

10.Pirõwuhukoregahsiro 

11.Baya 

12.Kumu (2x) 

13.Diá melên gõãlãn wi 

14.Diá ñama solo wi 

15.Arugohsori 

16.Wahtiyaduhkupu 

17.Biáñahkõri 

18.Bianuhturi 

19.Piraku 

20.Wahsuduhpuri 

21.Wahsu (2x) 

22.Diá gamulã wi 

23.Diá buyabu wi 

24.Wuhu 

25.Guruyã 

26.Umukusurãpanami 

27.Diá wahsu bogali wi 

28.Diá poali wi 

29.Diá milãn põlãn wi 

30.Diá milãn põlã wi 

31.Diá wahku wi 

32.Diá uga wi 

33.Diá milãn põlãn wi 

34.Meoku 

35.Diá sibu wi 
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36.Diá abe wi 

37.Diá milã põlã wi 

38.Diá wahsun pagulu wi 

39. Diá dipu mulan wi 

40.Diá wahku wi 

41.Diá bolelu wi 

42.Diá yele wi 

43.Diá wiumun wi 

44.Diá gamulã wi 

45.Diá wehlá pagá wi 

46.Diá wahsu bogali wi 

47.Diá wahsu wi 

 

Conto 9 – 

Como 

saíram para 

a superfície 

da Terra 

1 Diápelagobé’wi 7 1.Doethiro (2x) 

2.Umukoñehku 

3.Umukomahsu Boreka 

(2x) 

4.Boreka 

5.Pamuibuya 

6.Umukosurãpanami 

7.Wahti 

 

Conto 9 – A 

viagem por 

terra dos 

Pamurimahs

ã 

0  22 1.Pamurimahsã 

2.Doethiro 

3.Umukomahsu Boreka 

4.Diá Pamurimahsã 

5.Diá tabole wi 

6.Diá yuhló wi 

7.Diá yeá ehtãmun 

8.Diá taule ehtãmun wi 

9.Diá imika wi 

10.Diá wãnlinlôn wi 

11.Diá wahsunru wi 

12.Wahsu 

13.Diá ñahsameninguilin 

poé buli wi 

14.Diá ugalu wi 

15.Diá poepa wi 

16.Diá wehku geá wi 

17.Diá moamum wi 

18.Diá yeá ehtãmun wi 

19.Diá pelagobé wi 

20.Umukosurãpanami 

21.Umukoñehku (2x) 

Conto 11 – 

As andanças 

pelo mundo 

de 

Umukoamhs

u Boreka 

0  37 1.Umukomahsu Boreka 

(8x) 

2.Umukomahsã (2x) 

3.Boreka (21) 

4.Wahti 

5.Yohokadupu 
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6.Kumua (7x) 

7.Wihõ 

8.Abeyeru 

9.Umukowi’i 

10.Umusiñahkãsumidari 

11.Umukomahsu Tõramu 

Kehíri 

12.Umukowi’ri 

13.Wihõtoatore 

14.Umukodiuru 

15.Diáugaruwi’i 

16.Wagarowi’i 

17.Diáyuhkuduhkawi’i 

18.Umukomahsu Uari 

Dihputiro 

19.Dihputiro 

20.Dihputiropõrã 

21.Uari Gãmiserõ 

22.Wahsupupõrã 

23.Gurabebore 

24.Gurabeborenapõrã 

25.Uari Duru 

26.Duruã 

27.Yeabore 

28.Tõramu Kehíripõrã 

29.Umukomahsu Uari 

Duru 

30.Wihtõda 

31.Dihpamahawi’i (2x) 

32.Wihõmahsu 

33.Umukoye 

34.Abeyeru 

35.Iimahsãyea 

36.Nahsiwikurikuru 

37.Wihõwi’ri 

 

Conto 12 – 

A divisão 

dos 

Umukomahs

ã 

0  10 1.Umukomahsã 

2.Boreka (2x) 

3.Umukomahsu Boreka 

4.Mahsu Uari 

Ñamiyoariru 

5.Umukomahsu 

Dubayaru 

6.Umukomahsu Tõrãmu 

Kehíri 

7.Umukomahsu Deseberi 

8.Umukomahsu Uari 

Paya 

9.Umukomahsu Kisibi 

Yepuri Wariru 
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10.Umukomahsu Uari 

Dihputiro 

Conto 13 – 

Grupo de 

Boreka 

0  14 1.Umukomahsu Boreka 

(2x) 

2.Borekapõrã 

3.Duru 

4.Dururã 

5.Rãmu 

6.Ogerã 

7.Aõyuhkudeu 

8.Aõyuhkuderã 

9.Boreka (4x) 

10.Bayaru 

11.Buguyeripõrã 

12.Ñehkusuma 

13.Sekeã 

14.Poromahana 

 

Conto 14 – 

Grupo de 

Uari 

Ñamiyoariru 

0  4 1.Sumeperurupõrã 

2.Uacu 

3.Boreka 

4.Gawa 

Conto 15 – 

Grupo de 

Dubayaru 

0  1 1.Memeripõrã 

Conto 16 – 

Grupo de 

Tõrãmu 

Kehíri 

0  24 1.Boreka (4x) 

2.Koayeaguikari 

3.Toatore 

4.Mimigubu 

5.Wiribayaru 

6.Duseberi (2x) 

7.Torãmu Kehíri (6x) 

8.Gãrimiru 

9.Umusi Searokuku 

10.Kehíripõrã 

11.Yeseropõrã 

12.Umusi pãrõkumu 

13.Umusi bohsotaribuari 

14.Ãgãñegãripõrã 

15.Bayaru duseberi 

16.Uari Paya 

17.Payatearã  

18.Kisibi Yepuri Wariru 

19.Yepuriwarirua 

20.Uari diapoañii 

21.Yedirirã 

22.Buyassy 

23.Mahãgubu 

24.Mahãkore 
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Conto 17 – 

Grupos de 

Umukomahs

u Duseberi 

Uari Paya e 

Kisibi 

Yepuri 

Wariru 

0  1 1.Boreka 

Conto 18 – 

Os avós de 

Boreka 

1  Sibi (é uma espécie 

de pássaro não 

identificada). (2x) 

19 1.Umujomahsãñehkusum

a 

2.Uari Dihputiro (4x) 

3.Boreka (7x) 

4.Bayakumuri 

5.Gahpibayari 

6.Birari 

7.Dihputiropõrã 

8.Bihtiri niari 

9.Yogu 

10.Yogupõra 

11.Uari Gãmiserõ 

12.Wahsupupõrã 

13.Toapiana 

14.Toroyukua 

15.Diáyarãpõrã 

18.Umukomahsã 

19.Umukomahsu Boreka 

 

Conto 19 - 

História de 

Umukomahs

ã Boreka no 

tempo dos 

portugueses 

0  5 1.Poori 

2.Boreka (14x) 

3.Gõãmu(5x) 

4.Borekapõrã 

5.Pamuribuya 

Conto 20 -  

A dispersão 

dos 

Umukomahs

ã e a 

localização 

dos Tõrãmu 

Kehíripõrã 

0  16 1.Umukomahsu Boreka 

2.Umukomahsu Tõrãmu 

3.Pamõsuriwaiara 

4.Poráyuri 

5.Tõrãmu Kehíri (3x) 

6.Wauõma 

7.Umukomahsã 

8.Wayerã (6x) 

9.Koamana (4x) 

10.Maamu 

11.Siribu 

12.Mirupu (2x) 

13.Yebosora 

14.Warusereru (2x) 

15.Diburuyapiro 

16.Turopõrã 
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Conto 21 – 

História da 

Origem da 

noite 

0  9 1.Ñami (20x) 

2.Umukomahsã (4x) 

3.Yebá Gõãmu (17x) 

4.Wahsuboga 

5.Yohokaduhpu 

6.Ñamiumu 

7.Ñamipigãrã 

8.Dihtibuguñe 

9.Kehíripõrã 

 

Conto 22 – 

Explicação 

da história 

da noite 

0  2 1.Ñami (3x) 

2.Kumua 

Conto 23 – 

O 

cataclismo 

de 

Guramuye 

0  27 1.Diá milãn ponlãn wi 

2.Guramuye (24x) 

3.Pamurimahsã  

4.Milãn Ponlãn wi 

5.Buhpupõrãnome 

6.Umukosurãpanami 

7.Umukomahsu Boreka 

(2x) 

8.Milãn ponlãn mahsu 

9.Gahpimahsu 

10.Oreoyabu 

11.Oreoduhpu 

12.Siyarimihi 

13.Mahsãporenihidihsi 

14.Boreka 

15.Umukomahsã (2x) 

16.Wahsuriparinu 

17.Gãmã 

18.Milan põlãn mahsu 

19.Milãn põlãn ye 

20.Dabucuri 

21.Sume 

22.Kigahsiripea 

23.Yabuborerupea 

24.Guisigarupea 

25.Uhtãbohotaribu 

26.Bahsibohotaribu 

Conto – 

Nuguye e o 

segundo 

cataclismo 

de fogo 

0  3 1.Nuguye (23x) 

2.Abe (20x) 

3.Têreripu (2x) 

Conto – A 

enchente de 

Sepirõ 

0  11 1.Gõamu (14x) 

2.Sepirõ (9x) 

3.Diá tauwi 

4.Sebomihi 
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5.Umukotabu 

6.Ñumú (2x) 

7.Yairue 

8.Yairó (5x) 

9.Wereimikadihpabu 

10.Bahsihobotaribu 

11.Abepõtaribu (2x) 

Conto 24 – 

O roubo das 

flautas 

sagradas 

pelas 

mulheres 

4 1.Nogemu (um tipo 

de árvore não 

identificado); 

2.Sumuseame (um 

cipó não 

identificado); 

3.Duhkameduhkari 

(um cipó não 

identificado); 4.Palá 

(uma espécie de sapo 

não identificada). 

10 1.Guramuye (2x) 

2.Umukomahsã 

3.Abe ((13x) 

4.Abewi’i 

5.Tarusuwãigõã 

6.Waimahsã 

7.Wayusoamu (2x) 

8.Buhuñu 

9.Bariserõbugu (4x) 

10.Gõãmu (2x) 

Conto 25 - 

Três 

histórias 

sobre 

Buhtari 

Gõãmu, o 

espírito 

preguiçoso 

(1) 

0  5 1.Buhtari Gõamu (74x) 

2.Mahsãwehe (3x) 

3.Dehkonahsi 

4.Ya’hi 

5.Aõmurã 

(2)   8 1.Buhtari Gõamu (68x) 

2.Kehíripõrã 

3.Sigãnu 

4.Sumusigãme 

5.Tapuru 

6.Uwawá (48x) 

7.Dabucuri 

8.Yeuhtimu 

(3) 1 Pirõnihikoro (espécie 

de sapo não 

identificada). 

5 1.Buhtari Gõãmu (51x) 

2.Bohsepuripipõ (2x) 

3. Dabucuri (2x) 

4.Wiribayariru 

5.Mahawi 

Conto 26 - 

História da 

origem da 

mandioca 

6 1.Abeyeru (tipo de 

cogumelo não 

identificado); 

2.Wehku (espécie de 

animal não 

identificada);  

3.Uhsi (tipo de fruta 

não identificado); 

4.Ñahamanañe (tipo 

de cará não 

14 1.Baaribo (58x) 

2.Suramahsõ  

3.Umu 

4.Saropau 

5.Paniku (6x) 

6.Yorada 

7.Bohsomahsã 

8.Buamahsã 

9.Wehkumahsã 

10.Puisigãda 
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identificado. 

5.Taromana (espécie 

de sapos não 

identificada); 

6.Nogemu (tipo de 

árvore não 

identificado); 

7.Ñamakasererõ 

(espécie de pássaro 

que se aninha na 

cumeeira da casa). 

11.Ñamiyoariru 

12.Sów 

13.Gãmure 

14.Mahsãkarimahsu 

 

Conto 27 – 

A história de 

Gãipayã e a 

origem da 

pupunha 

2 1.Põrãpu (uma folha 

não identificada); 

2.Tãduhka (tipo de 

planta não 

identificado). 

29 1.Gãipayã (33x) 

2.Waitudihtaru 

3.Poe 

4.Weheriiwahsuri 

5.Toroyukupuri 

6.Kõrõyujupuri 

7.Bumeri 

8.Poamanasigãdari 

9.Poreroa 

10.Bahparua 

11.Burua 

12.Megã 

13.Muñumahsu 

14.Na 

15.Buhpu (2x) 

16.Wahsuboga 

17.Pirõ (4x) 

18.Waitudihtaruwi’i 

19.Maku (2x) 

20.Pirõwuhu 

21.Buhpupagobu 

22.Pigõsea 

23.Waímahsã 

24.Bayabuya 

25.Uri 

26.Uridiari 

27.Uriboho 

28.Urinahsikatu 

29.Urisawe 

Conto 28 – 

A história de  

Ãgãmahsãp

u, seguida 

da história 

dos Diroá e 

dos Koáyea 

3 1.Neheserõ (árvore 

não identificada); 

2.Busuñu (espinho 

não identificado); 

3.Menegoanadihsiko

da (cipó não 

identificado); 

38 1.Pamurimãhsã 

2.Ãgãmahsãpu (64x) 

3.Diáahpikõwi’i 

4.Miubehari 

5.Mubuhañahani 

6.Mu 

7.Pamuriwi’iri 

8.Diábayabuwi’i (2x) 

9.Diáwi’i (2x) 

10.Diápirõ (6x) 
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11.Oá (59x) 

12.Oáuhtã 

13.Sów (3x) 

14.Yu (2x) 

15.Pagumure (2x) 

16.Dehkó 

17.Iri 

18.Tamuri 

19.Mahsu 

20.Yuri-yuri 

21.Pari-pari 

22.Kõrãsuridehko 

23.Mõãbarebu 

24.Né 

25.Surãñehko (2x) 

26.Duari 

27.Maku (3x) 

28.Oámegã 

29.Sãrã 

30.Diakomã 

31.Díake 

32.Saraku 

33.Mahsãkarimahsu 

34.Ya’hi 

35.Õbu 

36.Ya’hiñahkua 

37.Gãmurã 

38.Umukowi’i 

 
Elaboração: José Alves da Costa Neto 

Anteriormente neste trabalho, apresentamos as técnicas de tradução-descrição utilizadas 

por Berta G. Ribeiro na construção da obra estudada. Embora não exemplificado todas as 

ocorrências traduzidas-descritas, a tabela acima apresenta todos os vocábulos-termos que 

passaram por algum método de tradução-etnográfica. Foram 454 ao total, incluindo nomes 

próprios, locais, fenômenos da natureza, acidentes geográficos, objetos, plantas, animais, e tudo 

aquilo que envolveu a mitologia Desana estudada. Apenas 22 não tiveram uma equivalência no 

português, os quais serão aprofundados mais à frente. 

Gráfico 1 – representação gráfica dos vocábulos-termos traduzidos e não-traduzidos 
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Elaboração: José Alves da Costa Neto 

Abaixo são apresentados os vocábulos-termos que não possuem equivalência e em que 

contexto eles aparecem no livro: 

Tabela 2: vocábulos-termos sem tradução no livro 

Ocorrência Conto

s 

Contextos Descrição 

etnográfica da 

ocorrência 

Procedimento de 

recuperação 

semântica/tradução 

etnográfica  

Diá pahsalo 

wi 

1 Na criação da 

humanidade, a Avó 

do mundo criou os 

avós do mundo. 

Eles eram trovões. 

Os 5 trovões 

tinham malocas 

(quartos) de nomes 

diferentes. A 

maloca do quarto 

trovão se chama 

“Diá pahsalo wi”. 

 

Dentro da 

“maloca do 

Universo”, 

haviam 5 

malocas 

menores, a quarta 

maloca fica ao 

lado esquerdo, 

acima da 

primeira e em 

frente a segunda. 

Ela fica no 

Oeste, no Rio 

Apaporis, na 

Colômbia. 

Em nota de rodapé é 

informado que a palavra 

é intraduzível no 

português. 

Diá malinwá 

’wi 

1 A humanidade 

surgiu a partir de 

rituais realizados 

com riquezas, que 

são penas e adornos 

dos Antigos. Cada 

ritual criava uma 

18ª maloca 

criada para a 

futura 

humanidade 

Em nota de rodapé é 

informado que a palavra 

é intraduzível no 

português. 

454

22

Qnt. Vocábulos-Termos

Traduzidos Não-Traduzidos
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maloca da futura 

humanidade.  

Diá borpitá’ 

wi 

1 A humanidade 

surgiu a partir de 

rituais realizados 

com riquezas, que 

são penas e adornos 

dos Antigos. Cada 

ritual criava uma 

maloca da futura 

humanidade. 

20ª maloca 

criada para a 

futura 

humanidade 

Em nota de rodapé é 

informado que a palavra 

é intraduzível no 

português. 

Moãweheru 1 O terceiro trovão 

criou duas mulheres 

com seu vômito, a 

primeira mulher 

teve o filho no dia 

da distribuição as 

línguas das tribos. 

No nascimento do 

filho, ela ateou fogo 

para que todos que 

estivem presentes 

ficassem aquecidos, 

e, no local onde ia 

receber a criança 

colocou traçados de 

arumã de diversos 

desenhos. Um deles 

era o 

“moãwehruwuhuko

regahsiro”, que era 

a esteira de arumã 

do sapo 

“moãwehuru”. 

Arumã é uma 

planta com que 

se fazem balaios. 

Eles possuíam 

diversos 

desenhos.  

É informado em nota de 

rodapé que a espécie do 

sapo não foi 

identificada. 

Diá 

pelagobé’ wi 

1 A humanidade 

pisou na terra pela 

primeira vez 

quando saíram 

dessa maloca que 

fica na grande 

Cachoeira de 

Ipanoré. 

Esta é a 56ª 

maloca da futura 

humanidade. 

Em nota de rodapé é 

informado que a palavra 

é intraduzível no 

português. 

Sibi 1 Boreka era o chefe 

dos Desana. Ele era 

irmão do bisneto do 

Mundo, o que foi 

designado para a 

criação da futura 

humanidade.  

Boreka tinha 8 

Sibi era o nome 

de um pássaro 

muito alegre. Sua 

espécie não é 

identificada no 

livro. 

É informado em nota de 

rodapé que a espécie do 

pássaro não foi 

identificada. 
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avós, o terceiro avô 

era chamado de 

Sibi pois era 

sorridente.  

Nogemo 2 Houve um 

cataclismo de fogo 

que extinguiu a 

humanidade mas 

logo em seguida ela 

reapareceu. No 

lugar onde o fogo 

se iniciou, começou 

a brotar um pé de 

paxiúba, que era de 

onde vinha a 

madeira das flautas 

sagradas. Não 

somente, o pé de 

paxiúba começou a 

brotar em outros 

locais, então os 

Desana, ao 

encontrá-lo, 

deixaram dois 

pedaços do pé ao 

lado de uma árvore, 

que se chamava 

“Nogemu”. 

 É informado em nota de 

rodapé que a o tipo da 

árvore não foi 

identificado. 

Sumuseame  1 Ao deixar os 

pedaços de paxiúba 

ao lado da árvore 

“nogemo”, também 

deixaram um cipó 

chamado 

“Sumuseame”. 

Servido como 

remédio para 

provocar vômito. 

É informado em nota de 

rodapé que o tipo do 

cipó não foi 

identificado. 

Duhkameduh

kari 

1 Para reaver a flauta 

sagrada encontrada 

pelas mulheres, os 

homens fizeram 

surgir da saliva um 

cipó chamado 

“Duhkameduhkari” 

para utilizá-lo na 

flauta que não era 

sagrada. 

 É informado em nota de 

rodapé que o tipo do 

cipó não foi 

identificado. 

Palá 1 O sapo “palá” era 

um dos homens que 

se irritou com as 

mulheres, pois uma 

delas matou o 

É uma espécie de 

sapo não 

identificada. 

É informado em nota de 

rodapé que a espécie do 

sapo não foi 

identificada. 
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próprio irmão com 

a flauta sagrada. 

Pirõnihikoro 1 Uma mulher ficou 

grávida e em sua 

barriga havia uma 

cobra. Para apanhar 

frutinhas do topo de 

uma árvore, a cobra 

teve que sair do seu 

ventre, mas o seu 

rabo ficou se 

segurando no corpo 

da mãe. A mãe, 

então, fez uma 

cerimônia e sua 

saliva se 

transformou no 

sapinho 

“pironihikoro”. 

É uma espécie de 

sapo não 

identificada. 

É informado em nota de 

rodapé que a espécie do 

sapo não foi 

identificada. 

Abeyeru 1 Houve uma briga 

entre irmãos, onde 

o mais velho cortou 

o pênis do mais 

novo e o matou por 

ciúme. O pai deles, 

então, o ressuscitou 

e inventou um 

cogumelo para 

substituir o pênis de 

seu filho. 

Cogumelo 

encontrado em 

paus podres que 

se chama 

“abeyeru”, isto é, 

“pênis da lua”. 

Foi utilizada a 

conjunção “isto é” e 

apresentada a tradução 

entre aspas do vocábulo. 

Em nota de rodapé é 

informado que o tipo de 

cogumelo não foi 

identificado. 

Ñamakaserer

õ 

1 Ao saber da volta 

do irmão à vida, o 

assassino começou 

a preparar uma 

vestimenta de um 

passarinho que se 

aninha na cumeeira 

das casas.  

É um pássaro que 

faz ninho no topo 

das casas. 

É informado em nota de 

rodapé que a espécie do 

pássaro não foi 

identificada. 

Uhsi 1 Ao se separar de 

sua antiga mulher, 

Baaribo foi em 

busca da nova 

esposa. Em uma de 

suas visitas, as 

moças trouxeram-

lhe quinhapira e 

beiju, mas muito 

mal feito, pois eram 

de uma fruta do 

É uma planta não 

cultivada que dá 

frutos. 

Em nota de rodapé é 

informado que a planta 

não foi identificada. 
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mato chamado 

“uhsi”. 

Ñahamanañe 1 Baaribo deu às 

mulheres um tipo 

de cará que se 

costuma usar como 

tempero para o 

caxiri, o ingrediente 

de fermentação do 

beiju.  

É uma raiz cheia 

de nutrientes 

conhecido em 

muitos locais 

como inhame. 

Em nota de rodapé é 

informado que a planta 

não foi identificada. 

Taromana 1 Por uma maldição, 

a mandioca 

começou a criar 

cascas e precisavam 

ser descascadas. 

Para isso, elas 

pediram ajuda aos 

sapos que eram 

chamados 

“Toromana”. 

No texto é dito 

que os sapos 

possuem beiços 

grandes pois 

eram eles que 

descascavam as 

duras cascas da 

mandioca. 

Em nota de rodapé é 

informado que não foi 

identificada a espécie do 

sapo. 

Poamanasigã

dari 

1 Um homem 

solitário percebeu 

que as frutas do seu 

pé de ucuqui 

estavam sendo 

roubadas. Então, 

ele cercou o 

ucuqizeiro com 3 

tipos de cipós, um 

deles era o 

“poamanasigãdari”

. 

Descritos como 

“cipós do (peixe) 

caloche.” 

A recuperação do 

sentido está entre aspas 

e em nota de rodapé é 

informado que não foi 

identificada a espécie do 

peixe. 

Põrãpu 1 O homem solitário 

apanhou uma 

mulher para si, mas 

estava com medo 

de que esta não era 

muito humana. Para 

confirmar, o 

homem pegou uma 

folha que chamava 

“põrãpu” e a 

introduziu na 

vagina da mulher e 

ao tirar percebeu 

que a folha estava 

toda comida. 

Folha de alguma 

árvore. 

Em nota de rodapé é 

informado que a planta 

não foi identificada. 

Tãduhka  O homem solitário 

foi conhecer o pai 

de sua mulher. O 

É uma planta que 

misturada com a 

fibra do miriti e 

Em nota de rodapé é 

informado que a planta 

não foi identificada. 
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pai dela, então, 

entregou um grelo 

de miriti para fiar e 

pediu que o homem 

tecesse uma rede, 

mas era uma 

armadilha para que 

o homem 

demorasse mais 

tempo para tece-la. 

A mulher 

percebendo o que o 

pai fizera, deu 

instruções ao 

homem que 

retirasse a planta 

“tãduhka” e fizesse 

uma mistura para 

ter o fio torcido. 

água faz sair o 

fio torcido para 

tecer a rede. 

Neheserõ  Em um dia, os 

Diroá saíram com 

sua velha avó para 

buscar maniuaras 

no mato, mas eles 

não a ajudaram em 

nada. Entre 

mulecagens, os 

netos subiram em 

uma árvore 

chamada 

“Neheresõ”, que 

davam frutas que 

alimentavam as 

cutias, pacas e 

outros bichos. 

É um a árvore 

cuja a fruta é 

muito apreciada 

pelas cutias, 

pacas e outros 

bichos. 

Em nota de rodapé eles 

informam que o tipo da 

árvore não foi 

identificado. 

Menegonadih

sikoda 

 Após concordarem 

em ajudar a velha, 

os netos apanharam 

muitas maniuaras, 

por isso, tiveram 

ideia de formar 

uma aranha. Então 

tiraram um cipó de 

nome 

“menegoanadihsiko

ha” e fabricaram 

uma aranha com 

patas e tudo. 

“Cipó de saliva 

da formiga de 

tacaruá” é o 

correspondente 

ao nome do cipó. 

O correspondente foi 

apresentado entre aspas 

e em nota de rodapé a 

informação da não 

identificação do cipó. 

Busuñu  Depois de fabricar 

a aranha, os netos 

Desse arbusto é 

retirado os seus 

Em nota de rodapé é 

informado que o tipo do 



40 

 

foram tirar o 

espinho de um 

arbusto chamado 

“busuñu”, com que 

fizeram os ferrões 

da aranha. 

espinhos para 

parecer os 

ferrões da 

aranha. 

arbusto não foi 

identificado. 

Elaboração: José Alves da Costa Neto 

 A tabela acima permite observar o contexto em que os vocábulos-termos são 

apresentados na obra. Na coluna ‘descrição etnográfica’, as informações foram extraídas do 

livro. Por serem vocábulos-termos específicos de uma língua sem correspondente no português, 

algumas informações necessitariam de uma investigação mais profunda para a descrição-

tradução.  

 Na última etapa do nosso projeto, selecionaremos vocábulos-termos que caracterizam a 

axiologia Desana obtidos na obra “Antes o mundo não existia – mitologia dos antigos Desana-

Kèhíripõrã” e que possuem aspectos próprios a nível de definição e herança cultural. 

 

Termo: Abeyeru 

Língua do Termo: Desana 

Contexto 1: Antes de dividir os grupos Desana em grupos menores, o chefe dos Desana 

quis ensinar a distribuir os seus poderes entre eles. A primeira coisa que ele repartiu foi o 

paricá (wihõ), também chamado “abeyeru”. O paricá mais forte que existe. (p.51) 

 

Contexto 2: Boreka fechou quatro malocas que havia aberto no mundo e, na 65ª maloca, a 

Maloca do Adorno de Nuca, ele deixou sua veste de onça e aquelas dos seus 

acompanhantes. Por isso, essa maloca é importante: é a guardiã das peles de onça de 

Boreka e dos seus irmãos. Nessa mesma maloca, está Umukoye, a onça invisível do 

universo. Ela está aí amarrada e só pode soltar-se quando se o cheira o paricá chamado 

abeyeru. (p.59) 

 

Contexto 3: Na história de como surgiu a mandioca, houve uma briga entre irmãos, onde o 

mais velho cortou o pênis do mais novo e o matou por ciúme. O pai deles, então, o 

ressuscitou e inventou um cogumelo para substituir o pênis de seu filho. O cogumelo 

chama-se “Abeyeru”. (p.143) 

Semas: raspas de uma árvore | rapé para ritual | o maior pajé do mundo | grande maloca | 

peixe que os velhos não comiam | cogumelo em forma de lua  

Definição: Um instrumento poderoso utilizado em rituais na criação da humanidade, pode 

ser conhecido como rapé, a substância de uma árvore que é cheirada para dar efeito 

ritualístico.  

Tradução: “Pênis/Pau da lua”. 

Fonte: Antes o Mundo não existia. 3ª ed. Editora Dantes. 2019 

Autor da ficha: José Alves da Costa Neto Data: 13/10/2021 
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Da maneira acima, o termo abeyeru designa variadas funções de acordo com o contexto em que 

está inserido, entretanto sua principal função é a de substituir o nome de substâncias fortes 

utilizadas em rituais ou na utilização de ferramentas mágicas. Como o rapé, o cogumelo, o 

paricá. Dessa forma, o abeyeru representa uma axiologia própria que faz a junção dos rituais 

míticos do texto, bem como representações mágicas do discurso fenomênico do texto.  

Termo: yewãigõã 

Língua do Termo: Desana 

Contexto 1: Na criação da humanidade a “Avó do Mundo” realizou diversos rituais 

utilizando bebidas e ferramentas sagradas que a ajudaram a criar outros seres. Para que os 

seres fizessem as camadas da Terra foi necessário que a avó levantasse seu bastão 

cerimonial, o adornasse com penas e enfeites próprios e daí surgiu o sol. (p.19) 

 

Contexto 2: Esse bastão não era como o de nossos dias: ele era especial, invisível. Todas as 

coisas nesta época eram invisíveis: a gente não podia vê-las nem tocá-las. Desde o princípio 

dessa história, todos os materiais eram invisíveis: o ipadu, o cigarro, o bastão cerimonial e 

todas as outras coisas que eu citei eram invisíveis. (p.20-21) 

 

Contexto 3: Umukomahsü Boreka já havia ultrapassado a Maloca dos Cantos. O Bisneto 

do Mundo chegou depois dele. Para se comunicar com ele, ele mandou o seu bastão 

invisível que tem o nome de “osso de pajé”. O bastão atravessou pelo rio, na frente de 

Boreka. Vendo-o, este baixou para participar da grande cerimônia que o Bisneto do Mundo 

ia fazer para dar a cada um a sua própria língua: Desana, Tukano, Pira-tapuyo, Tuyuka, 

Siriano, Barasano, Baniwa, Brancos. Cada um ia receber uma língua própria. (p.34) 

Semas: coisas misteriosas | camadas da terra | força mística | transformação humana | bastão 

invisível 

Tradução: “Osso de pagé”. 

Fonte: Antes o Mundo não existia. 3ª ed. Editora Dantes. 2019 

Autor da ficha: José Alves da Costa Neto Data: 14/10/2021 

O termo yewãigõã designa a função de poder para a criação de tudo que existe. Na obra, ele é 

apresentado como uma poderosa ferramenta que, sem ele, as camadas da terra não seriam 

formadas da forma que foram. Sem o bastão cerimonial as línguas não seriam criadas, por isso, 

o bastão é uma ferramenta essencial para os rituais míticos existentes no texto. 

Termo: wihõ 

Língua do Termo: Desana 

Contexto 1: Na frente deste grande lago, na frente dá Maloca de Leite, ao seu lado direito, 

há uma outra maloca que se chama Wihõ wi'i “Maloca de Paricá”. Esta maloca foi feita por 

Umukomahsü Boreka ao surgir com seu irmão nesse grande lago. Foi ele que pensou criar 

esta grande maloca. Esta maloca é de paricá. Boreka ia se tornar um grande pajé, por isso é 

que ele a criou, mesmo vindo com seu irmão. Por essa razão, a Maloca de Paricá é dele. 

(p.28) 

 

Contexto 2: A primeira coisa que ele repartiu foi o paricá (wihõ), também chamado 

abeyeru, isto é, “Pênis da Lua”. O paricá mais forte que existe no mundo era esse dos 
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Umukomahsã. Para ser pajé é preciso cheirar o paricá, como fez Boreka, o maior pajé do 

mundo desde o início. (p.51) 

 

Contexto 3: Boreka acompanhou o Bisneto do Mundo na sua peregrinação. Foi um grande 

pajé e finalmente ele subiu para morar nas malocas que colocou no espaço. A principal 

delas, a Maloca de Paricá, fica no sul. Além dessa, há muitas outras espalha das no 

firmamento, também chamadas Malocas de Paricá (Wihõ wi'iri). Boreka tornou-se Gente de 

Paricá (Wihõ mahsü). Ele é eterno. (p.55) 

 

Contexto 4: O destino do espírito do pajé (ye) era diferente daquele do kumu. O pajé era 

um homem que dominava a doença com o seu poder. O kumu, porém, era um sacerdote que 

administrava as cerimônias com seu poder. Como já vimos, a origem do poder do pajé está 

na Wihõ wi'i, isto é, na Maloca de Paricá. Por isso, quando morria um pajé, o kumu 

mandava o seu espírito para essa maloca. 

Semas: grande maloca | substância utilizada durante cerimônias | grande poder | cura de 

doenças | árvore curativa 

Tradução: “Paricá”. 

Fonte: Antes o Mundo não existia. 3ª ed. Editora Dantes. 2019 

Autor da ficha: José Alves da Costa Neto Data: 30/10/2021 

Nos contextos acima, é possível perceber que o wihõ não é somente a raspa da casca de uma 

árvore, mas ele é comparado a algo místico com poder de cura, que transformava a pessoa que 

o utiliza em um ser superior. O wihõ, então, se caracteriza como peça essencial para a criação 

da humanidade, pois dá um grande poder a quem o utiliza em suas cerimônias de cura e criação 

das malocas da transformação. 

 Após analisarmos alguns dos vocábulos-termos da obra “Antes o mundo não existia” 

percebemos que eles possuem características específicas que somente são compreendidos pelos 

participantes nativos da obra. É possível perceber que a maioria dos vocábulos-termos 

encontrados têm características ritualísticas, são utilizadas em ou para rituais. Berta Ribeiro faz 

referência a esses termos como sendo termos que Luiz Lana deixou de dar a tradução por serem 

palavras cerimoniais que considera secretas. (p.215). Embora existam outros possíveis 

vocábulos-termos no livro, seria necessário um estudo bem aprofundado de suas designações, 

bem como um conhecimento íntimo de suas nomenclaturas. Nem mesmo o trabalho do 

descritor-tradutor, sem imersão, saberia de fato a significação e a simbologia desses termos. 

Percebemos, então, que o trabalho etnográfico de Berta Ribeiro foi um trabalho essencial para 

que a obra pudesse ser compreendida pelos diversos leitores da literatura indígena brasileira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta pesquisa, procuramos analisar a literatura indígena enquanto apreciadores desse 

gênero, e ainda, entusiastas da cultura desses povos. Podemos conhecer a história do povo 

Desana, suas heranças, seu patrimônio literário, seus valores e crenças. Tudo isso não poderia 

ser mais enriquecedor.  

 A presente pesquisa buscou correlacionar o discurso literário indígena e a 

Etnoterminologia, a fim de colaborar para com os estudos terminológicos e valorizar o gênero 

literário indígena. No primeiro momento, conhecemos a história do povo Desana, apresentamos 

alguns dos desafios encontrados para que a obra fosse publicada, o desejo dos autores de 

publicá-la em sua autoria e a importância de seus trabalhos para a valorização da sua cultura e 

identidade.  

 Com base nos estudos terminológicos, comparamos as metodologias de análise lexical 

de Pais e Barbosa (2004) e Costa e Gomes (2011) para direcionar a conceitualização do 

universo de discurso etnoliterário que aqui trabalhamos. Em consequência, desenvolvemos os 

conceitos de terminologização e vocabularização para percebermos a tensão vocábulo-termo, 

como unidade mínima de significação da Etnoterminologia, presente nesses discursos. 

Percebemos, ainda, que essa unidade mínima deve configurar um sistema de valores próprios 

de um povo. 

 Com relação à Etnoterminologia estudada, a pesquisa nos mostrou a necessidade de 

compreender a descrição e a tradução etnográfica. Deste modo, com Laplantine (2004), vimos 

que a descrição etnográfica capta a experiência linguística vivida pelo observador por meio da 

escrita. Ela consiste em transformar o olhar em linguagem. Com efeito, esse paradigma abriu 

espaço para utilizarmos métodos para ‘dar conta de ver’ aquilo que não é facilmente visto. Isso 

posto, buscamos na metodologia de Ferreira (2014) a compreensão da escrita da diferença, por 

meio das técnicas descritivas-tradutórias observadas na obra indígena que trabalhamos aqui. A 

ficha Etnoterminológica baseou-se nos contextos e notas de rodapé presentes no livro, dessa 

forma, verificamos que os vocábulos-termos possuem características próprias inseridas e 

utilizadas em um ambiente etnocultural específico de uma sociedade. Percebemos que a língua, 

através da descrição-tradução do etnógrafo pode nos levar a lugares inimagináveis que nos faz 

abrir os olhos para ver aquilo que ainda não tínhamos visto. 
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 Finalmente, poder trabalhar com a literatura indígena foi algo de extrema importância 

para o meu crescimento pessoal. Desde o primeiro momento havia o desejo de poder contribuir 

com os estudos desses povos e, por isso não posso estar mais realizado. Desejamos que, por 

menor que seja, tenhamos contribuído com a história e valorização dessa cultura. Não menos 

importante, esperamos que esse trabalho contribua com os estudos da Terminologia e 

Etnoterminologia, bem como das descrições e traduções etnográficas.  
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