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RESUMO 
 

Guatemala é um país que tem um tecido social composto por diferentes 

culturas (Maya, Xinca, Garifuna y Ladina). Entre elas o Q’eqchi’ como idioma e 

cultura maya, sobre o qual se desenvolve esta investigação, no campo das 

ciências da linguagem, adotando os aportes da linguística textual. 

 
Neste processo participaram mestres1 (professores) que trabalham em 

cinco escolas de Xch’ool Ixim, eles recolheram algumas narrações que se utilizam 

para a transmissão de determinados ensinamentos e emoções, ao realizar a 

análise dos dados foi possível detectar alguns resultados relacionados com a 

narratividade Q’eqchi’, este gênero textual apresenta uma configuração em seus 

aspectos situacionais, formais e semânticos.  

 

Apresenta algumas características das quais se destacam a ação dos 

personagens, a contextualização dos fatos e uma estrutura lógica. Cada narração 

tem um objetivo e um destinatário, principalmente tem um campo moral e 

metafórico próprio. Cumprem um papel importante na vida do Q’eqchi’, é uma das 

formas que tem para educar e organizar seu conhecimento.  

 

O funcionamiento de determinadas unidades lingüísticas permite que a 

narração Q’eqchi’ tenha congruência e coerência entre as unidades A análise das 

formas lingüísticas das narrações em Q’eqchi’ realizou-se  desde três aspectos; 

Operações de Conexão, b) Operações de Coesão, c) Operações de 

Posicionamento Enunciativo e de Vozes de Enunciativas.     

 

A análise textual realizada na narração em idioma Q'eqchi', ofereceu 

resultados que podem traduzir-se em ferramentas lingüísticas e didáticas para os 

processos ensino - aprendizagem. 

 
        Palavras chaves.     

Narração Q'eqchi'     
Texto     
Idioma      
                                                 
1 Mestre: Este termo é  utilizado no contexto  educativo guatemalteco para designar ao docente que trabalha 
na escola primaria. 

 



 

RESUMEN 

 

Guatemala es un país que tiene un tejido social compuesto por diferentes 

culturas (Maya, Xinca, Garifuna y Ladina). Entre ellas el Q’eqchi’ como idioma y 

cultura maya, en el cual se desarrolla esta investigación. En el campo de las 

ciencias del lenguaje, específicamente en la lingüística textual.  

 
En este proceso participaron maestros que trabajan en cinco escuelas de 

Xch’ool Ixim, ellos recolectaron algunas narraciones que se utilizan para a 

transmision de determinadas enseñanzas y emociones, al realizar el analisis de 

los datos se pudo detectar algunos resultados en relacion a la narratividad 

Q’eqchi’, este género textual presenta una configuracion en sus aspectos 

situacionales, formales y semánticos.  

 

Presenta algunas características de las cuales se destacan, la acción de 

los personajes, la contextualización de los hechos, una estructura lógica. Cada 

narración tiene un objetivo y un destinatario, sobre todo tiene un campo moral y 

metafórico propio. Juegan un papel importante en la vida del Q’eqchi’, es una de 

las  formas que tiene para  educar,  organizar su conocimiento.  

 

El funcionamiento de ciertas unidades lingüísticas, permite que la narración 

Q’eqchi’ tenga congruencia y coherencia entre las unidades Para el analisis de las 

formas lingüísticas de las narraciones en Q’eqchi’ se realizaron desde tres 

aspectos; a) Operaciones de Conexión, b) Operaciones de Cohesión, c) 

Operaciones de Posicionamiento Enunciativo y de Voces Enunciativas. 

 

El análisis textual que se ha realizado en la narracion en idioma Q’eqchi’,   

ha brindado resultados que pueden traducirse en herramientas lingüísticas y  

didácticas para los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 
Palabras Claves. 
 
Narración Q’eqchi’ 
Texto 
Idioma 
 

 



 

ABSTRACT 
 

 Guatemala is a country that has a social composed by different cultures 

(Mayan, Xinca, Garifuna and Ladina). Among them the Q'eqchi' like language and 

Mayan culture, in which this investigation is developed. In the field of the sciences 

of the language, specifically in the textual linguistics.    

   

In this process teachers works in five schools of Xch'ool Ixim participated, they 

gathered some narrations that are used it stops to transmission of certain 

teachings and emotions, when carrying out the analysis of the data you could 

detect some results in relation to the narratividad Q'eqchi', this textual gender 

presents a configuration in their situational, formal and semantic aspects.    

   

It presents some characteristics of which stand out the action of the characters, 

the contextualización of the facts, a logical structure. Each narration has an 

objective and an addressee, mainly he/she has an own moral and metaphoric 

field. They play an important paper in the life of the Q'eqchi', it is one in the ways 

that has to educate, to organize their knowledge. 

   

The operation of certain linguistic units, allows that the narration Q'eqchi' has 

consistency and coherence among the units for the analysis in the linguistic ways 

of the narrations in Q'eqchi' they were carried out from three aspects; to) 

Operations of Connection, b) Operations of Cohesion, c) Operations of 

Enunciative Positioning and of Enunciative Voices.   

   

The textual analysis that has been carried out in the narration in language 

Q'eqchi', has offered results that they can be translated in linguistic and didactic 

tools for the teaching processes - learning.    

   

Key words.   

   

Narration Q'eqchi'   

Text   

Language    

 



 

RESIL K’ANJEL 
 
 

Watemaal ha’n jun tenamit b’ar wi’ wankeb’ k’iila paay chi nawom b’anuhom 

(Maya, Xinca, Garifuna ut Kaxlan nawom).  Xyanq ha’an wank li Q’eqchi’ jo’ jun 

aatinob’aal ut nawom b’anuhom aj mayab’, b’ar wi’ xb’anumank li k’anjel ha’in. Sa’ 

li nawom chi rix li aatinob’aal ut rilb’al li ch’olch’kil ru aatin. 

 

Sa’ li k’anjel ha’in xe’oken aj k’utunel li nake’k’anjelak as’ li oob’ chi 

tzoleb’aal wankeb’ as’ li Xch’ool Ixim, ha’aneb’ xe’xch’utub’ junjunq chi seeraq’ li 

na’oksimank re li tijok, naq xtz’ilmank rix li esilal xtawmank nawom chi rix li chan ru 

k’uub’k’u li seeraq’ sa’ Q’eqchi’. Li ch’olch’okil ru aatin ha’in k’uub’anb’il xb’aan li 

xraqalil li xyeeb’al ut li xyalalil.  

 

Wankeb’ li na’leb’ naxk’utb’esi naq seeraq’; li k’a’ ru nake’xb’aanu li 

nake’oken sa’ li seeraq’, b’ar nak’ulmank, wank jun li xna’leb’ul li chan ru 

xk’uub’ankil. Li junjunq chi seeraq’ ak ch’olch’o k’a’ ru na’ajmank rik’in ut cho’q re 

aniheb’ aj e, wank aj wi’ jun li nawom naraj xnumsinkil. Wank jun xyaalal sa’ 

xyu’am aj Q’eqchi’, ha’an reheb’ li na’leb’ naroksi cho’q re li tijok, xk’uub’ankil li 

xnawom.  

 
 Li xk’anjel junjunq chi raqal aatin, natenq’an re naq  li seeraq wanq xyaalal 

sa’ li xk’uub’ankil sa’ li junjunq chi raqal. Re xtz’ilb’al rix li chan ru k’uub’ankil li  

seeraq’ sa’ Q’eqchi’ xb’aanumank  sa’ oxib’ raqal: a) Chan ru naxb’ak’ rib’ li jununq 

chi raqal. b) Chan ru k’uub’ankil re naq wanq xyaalal. c) Chan ru naxk’utb’esi li 

yookeb’ xyeeb’al li seeraq’.  

 

 Li xtz’ilb’al rix jo’ ch’olch’oklil ru aatin li seeraq’ sa’ Q’eqchi’ xk’utb’esi 

nawom li truuq roksinkil jo’ k’anjelob’aal sa’ xb’eeresinkil li aatinob’al ut sa’ tzolok – 

k’utuk.  

 
 
Aatin wank xyaalal 
 

- Seeraq’ sa’ Q’eqchi’ 
- Ch’olch’okil ru aatin 
- Aatinob’aal. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Povo Maya possui uma extensa gama de conhecimentos em diversas 

ciências (adequando-os aos conceitos atuais) a astronomia, a matemática, a 

medicina entre outros.  Há mais de cinco mil anos estes conhecimentos vêm 

desenvolvendo-se, contudo, com a chegada dos Espanhóis produziu-se uma 

ruptura quando inumeráveis documentos escritos pelos Mayas, foram  destruídos 

pelos frades e outros espanhóis, que vinham com a missão de evangelizar à 

população do novo mundo.  

 

Apesar da multiplicidade de políticas que se tem implantado para a 

desaparição dos Mayas e de seus conhecimentos, quinhentos anos depois do 

inicio da invasão Européia o povo Maya continua desenvolvendo seus 

conhecimentos variados, alguns de forma escrita, utilizando as grafias latinas y 

outros transmitidos de geração a geração em forma oral.  

 

A população Q’eqchi’ é um dos vinte e um povos mayas e ocupa 

geograficamente um território mais extenso que os outros, com aproximadamente 

um milhão de falantes. Manteve e cultivou seu conhecimento Q’eqchi’ de como 

conceber e explicar o mundo natural e social.  

 

A narração Q’eqchi’ é um aspecto do grande universo dos conhecimentos 

Q’eqchi’, que vem sendo transmitido de geração a geração para explicar, educar, 

desenvolver valores na sociedade. Como produto de saberes coletivos herdados 

e construídos historicamente, é muito interessante ver como na tradição da 

narração da tradição não existe um autor individualizado devido a que se trata de 

criações coletivas. São fruto de elaborações e re-elaborações, realizadas de 

maneira constante e fluida a nível comunitário. Expressam a memória coletiva e 

refletem os ideais e valores da(s) comunidade(s) Q’eqchi’.  As narrações estão 

construídas para o povo Q’eqchi’, elaboradas a partir de uma orientação 

ideológica particular, produto da historia e da cultura Q’eqchi’.  
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Situando-me no marco desta investigação, gostaria de apresentar-me 

como uma Pessoa Q’eqchi’, que teve a oportunidade de formar-se 

academicamente, cujo trajetória posso descrever da seguinte forma: 

 

a) Estudei em duas escolas públicas, uns anos numa escola rural 

(aldeia) e outros numa escola urbana (cidade). 

b)  A formação básica (nível médio) também foi num 

estabelecimento público na área urbana. Obtive o título de 

Professor de Educação Primaria Urbana. 

c) Os estudos universitários compreendem: Professorado de 

Educação Média em Educação Bilíngüe Intercultural (com 

especialização na língua Q’eqchi’), Licenciatura em Lingüística, 

Mestrado em Gerência para o Desenvolvimento Sustentável.  

 

Até o momento tenho trabalhado em ONGs, todas as atividades realizadas 

em comunidades Q’eqchi’, as pesquisas que realizei durante a minha formação 

universitária estão focalizadas em torno ao conhecimento Q’eqchi’.   

 

Os resultados que apresento neste relatório são produto de um processo 

de trabalho no qual procuro combinar os conhecimentos acadêmicos e parte dos 

conhecimentos de minha cultura Q’eqchi’. 

 
Como pessoa que fala o idioma, pretendo arriscar-me a esclarecer que 

este exercício é o primeiro que se realiza no campo da Lingüística Textual, no 

Idioma Maya Q’eqchi’, abordando a narração como o objeto de análise. 

Conforme venho expondo, é um exercício e os resultados são uma aproximação 

à textualidade da narração no idioma maya Q’eqchi’.  Investigações posteriores 

podem enriquecê-lo, analisá-lo, reflexionar em torno ao tema cuja única intenção 

é contribuir com o desenvolvimento do idioma Q’eqchi’.  A organização do 

documento é a seguinte: 

a) Contexto e justificação do estudo 

 Esta parte inclui o objetivo do estudo, a localização da investigação, a 

situação do idioma Q’eqchi’ na Guatemala, a descrição do povo Q’eqchi’, o que é 

a narração Q’eqchi’, a escritura e os livros mayas.  
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b)  Problema, os objetivos e alguns conceitos principais da investigação. 

 Compreende a apresentação do problema, os objetivos previstos e 

algumas referências teóricas sobre a narração, o texto e a textualidade.  

Explicam-se, também, quais foram os sujeitos da investigação, como foram 

reunidos os dados e como se realizou a análise das narrações.  

 
c) Apresentação e interpretação de resultados 

Após a reunião de dados e de sua análise, apresenta-se uma classificação 

de narrações Q’eqchi’ de acordo com os protagonistas, objetivo e destinatário. 

Como é construída a estrutura da narração no Idioma Q’eqchi’, e, como se 

apresenta a configuração das formas lingüísticas de narrativas em o idioma. 

 
 A narração Q’eqchi’, como conhecimento indígena, tem uma razão de 

existir, vou permitir-me indicar alguns Explicar o mundo, a vida, a natureza. 

Educar aos habitantes sobre o respeito às outras pessoas por meio da 

transmissão de valores. 

 

 É por isso que concebo que a narração vai mais além da expressão, mais 

além de ser um simples fator de distração, de um passado remoto lembrado e 

idealizado: expressa uma visão da realidade da vida do povo Q’eqchi’ e propõe 

comover ao receptor, provocando nele algum tipo de emoção particular. Esta 

emoção se orienta á revalorização de nossas práticas tradicionais, os valores 

Q’eqchi’, como já mencionei, que estão relacionados com a forma de ver a terra, a 

vida, o respeito, a natureza etc. tanto no nível material como simbólico, assim 

como uma necessidade de manter-se como coletividades.  

 

Espero aportar alguns conhecimentos sobre a narrativa Q’eqchi’ e sua 

textualidade.  Minha intenção não é dar respostas holísticas, mas sim, incentivar a 

abordagem da textualidade de outros tipos de texto no Idioma. Do mesmo modo 

indicar que o povo Q’eqchi’ tem uma forma diferente de pensar, um conhecimento 

específico que é tão valioso e importante como outras culturas do mundo. 
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CAPÍTULO I 
 

CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 
 
1.1  OBJETIVO DO ESTUDO 

  Esta investigação pretende analisar a configuração lingüística, do gênero 

narrativo no idioma Maya – Q’eqchi’ em produções realizadas por pessoas que 

falam o idioma.  

 

O estudo deste gênero justifica-se pelas seguintes razões:  

 

a) Permite o estudo da narração no idioma Q’eqchi’ desde uma perspectiva 

textual.  

b) Proporciona os elementos para a abordagem do processo de ensino – 

aprendizagem da língua a partir da textualidade.  

c) El análise textual deste gênero contribui para conhecer melhor as regras 

de funcionamento do idioma Q’eqchi’.  

d) Se elege a narração por ser um dos gêneros mais usados pelos Q’eqchi’ 

para  a transmissão  de certas aprendizagens e emoções.  

 

Os resultados obtidos nesta investigação por meio da análise textual da 

narração em e desde o idioma Q’eqchi’, permitiu conhecer a estrutura do idioma 

em ação e como é que as palavras que intervém, tem um papel importante na 

textualidade do gênero.  

 

O contexto do desenvolvimento da pesquisa compreendeu comunidades 

mayas Q’eqchi’ nas quais se desenvolveu uma proposta de educação pertinente à 

cultura do mesmo povo, desenvolvido pela Asociación Q’eqchi’ Xch’ool Ixim, cujos 

objetivos e fins apresento a seguir.  
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1.2  A ASSOCIAÇÃO Q’EQCHI’ “XCH’OOL IXIM” (CORAÇÃO DE MILHO)2

Xch’ool ixim, é una organização Q’eqchi’ fundada em 1993 na comunidade  

Saqi Pek (Peña Blanca) quando se organizaram as pessoas de diferentes 

comunidades. Estas comunidades estão na região Q’eqchi’ JOLOMNA’ 

(atualmente como Alta Verapaz). 

 
É uma organização não lucrativa, que procura a solidariedade, desenvolver os 

conhecimentos Q’eqchi’. O que pretende é trabalhar e desenvolver-se como 

pessoas Q’eqchi’, que tenhan  paz, justiça e seus direitos sejam respeitados.  

 

Pretende-se desenvolver os conhecimentos Q’eqchi’ e lutar pelos direitos 

dos Q’eqchi’. Tambén procurar uma unificação entre indigenas, conhecer a 

historia real do povo Q’eqchi’ para construir seu propio futuro, outro aspecto é ter 

uma comunicação e coordenação com outros povos indígenas para compartilhar 

conhecimentos e saberes, assim poder participar em organizar e guiar  

comunidades, municípios e em todo o país.  

 

O que Xch’ool Ixim, procura é que seja uma instituição que sirva para os 

Q’eqchi’ como instrumento para organizar e constituir os Q’eqchi’. 

 

Atualmente, uma tarefa prioritária, na qual se trabalha, consiste em 

construir uma educação baseada em la cultura Q’eqchi’, porque vemos que é 

necessário proporcionar uma educação de qualidade, como um direito do povo 

Q’eqchi’ e Maya. Este pensamento visa procurar o caminho da importância e o 

respeito ao conhecimento do povo maya para que se desenvolva; compartilhar  

conhecimentos e o respeito mútuo, para que  exista una real convivência inter-

cultural, com a educação bilíngüe Q’eqchi’ – Espanhol.  

 

 

 

                                                 
2 A  informação original sobre a Instituição, como parte de sua apresentação está escrito em idioma maya 
Q’eqchi’, para esta ocasião realizou  a tradução.  
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Mas não é só isso, também é preciso trabalhar para o desenvolvimento 

de nosso conhecimento em nossa própria vida e procurar o apoio necessário 

para as diversas comunidades, que desde a prática de sua vida encontre seu 

desenvolvimento e fortalecimento de seu conhecimento. 

O caminho de nosso trabalho seria então: 

 Fortalecer e desenvolver um processo educativo desde o conhecimento 

Q’eqchi’. 

 Fortalecer e praticar nossos conhecimentos.  

 Procurar o apoio para o desenvolvimento das comunidades (homens e 

mulheres). 

1.2.1 Xjayalihom (Visão) 

Tuqtuuq  ut ch’olch’ooq chik ru xna’leb’ ut xnawom b’aanuhom laj q’eqchi’ jo’ jun 

tenamit tnaw xb’eeresinkil rib’ sa’ xyu’am  

 

O Q’eqchi’ tem consciência de seu conhecimento e cultura, como povo possa 

levá-lo à prática.  

1.2.2 Xk’anjel (Missão) 

Xwaklesinkil ut xkawresinkil chi ch’olch’o ru laj q’eqchi’ jo’ jun tenamit wan xloq’al 

rik’in xnawom b’aanuhom chi ru li xyu’am.  

  

Desenvolver e fortalecer de forma precisa ao Q’eqchi’ como povo, que encontra o 

valor de sua cultura na prática de sua vida. 

 

1.2.3 Xkut Uuchihom (Objetivo General) 
Naq eb’ laj q’eqchi’ wanqeb’ sa’ xch’ool ixim, te’xnaw k’a’ ru xk’ulub’eb’ ut li 

xtaqlankileb’ wan, te’xsik’ xwaklesinkileb’ chi ink’a’ te’xk’ayi rib’, te’okenq 

xwaklesinkil li xna’leb’eb’, ut  te’xpatz’ naq chi oxloq’iiq.  

  

Os Q’eqchi’ como parte de Xch’ool Ixim, conheçam seus direitos e seus deveres, 

procurem seu próprio desenvolvimento, participem no desenvolvimento de seus 

conhecimentos e peçam que se lhes respeite.  
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1.2.4 Xsik’om (Objetivos Específicos) 
1. Desenvolver as escolas mayas Q’eqchi’ para que nelas se ensinem e 

aprendam conhecimentos Q’eqchi’. 

2. Desenvolver nossos conhecimentos como Q’eqchi’ (Cerimônias 

Q’eqchi’ e outros), dar-lhe valor e praticá-los. 

3. Buscar o apoio das comunidades para seu auto desenvolvimento, por 

meio da participação no desenvolvimento de nossos próprios 

conhecimentos Q’eqchi’. 

4. Dar participação às mulheres em Xch’ool Ixim para que elas coordenem 

trabalhos e que também participem no desenvolvimento das 

comunidades. 

5. Fortalecer as comunidades em quanto ao conhecimento do sistema 

democrático do país e como participar para governá-lo.  

 

1.2.5 Xk’ub’lal Li Molam (Organização Da Associação) 
 

 Molamil (Nimal ch’utam) - Assembléia: Decide sobre as ações da 

Associação, por meio da voz e voto da comunidade.   

 Xjolomil li molam - Presidente: Coordena tudo o que faz a 

Associação. 

 Xjolomil li k’anjel junjunq  - Coordenadores de projetos: São os 

encarregados dos diferentes projetos que desenvolve  a Associação. 

 Eb’ laj k’anjel – Os empregados: É o grupo de pessoas selecionadas 

para trabalhar de acordo com as indicações da Associação. (Xch’ool 

Ixim; 2005) 
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1.3  A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO  
Construir uma proposta de educação baseada em la cultura Q’eqchi’ é o 

maior reto que se tem no âmbito institucional.  No marco do processo da reforma 

educativa que promove o Ministério da Educação (MINEDUC) criaram-se alguns 

espaços que permitem imaginar que no futuro em médio prazo será possível pôr 

em prática modalidades educativas alternativas, não só pedagogicamente, mas 

também, como é este caso, culturalmente pertinente. 

 

Com o objetivo de promover uma educação de qualidade conforme a cultura 

Maya – Q’eqchi’, no começo do ano 2001 Xch’ool Ixim conforma uma equipe de 

formadores nas matérias Ciências Naturais, Ciências Sociais, Matemática, Língua 

Castelhana e Língua Q’eqchi’, com a tarefa principal de construir uma proposta 

curricular que aborde os elementos teóricos e práticos em cada uma das matérias 

e da cultura Q’eqchi’.   

 

O Ministério da Educação de Guatemala vem desenvolvendo uma Reforma 

Educativa que neste processo de transformação curricular considera um aspecto 

muito importante que diz respeito à descentralização e cuja finalidade é atender 

às características e demandas da população estudantil das diversas regiões 

sócio-lingüísticas, comunidades e localidades, proporcionando uma educação 

escolar de qualidade, com pertinência cultural y lingüística. Para responder às 

necessidades educativas das diferentes comunidades lingüísticas tanto em 

aspectos pedagógico – didáticos como na situação administrativa é preciso contar 

com docentes que sejam bilíngües.  

 

Pretende-se realizar o planejamento curricular em três níveis de planejamento: 

Nacional, Regional e local, conforme o Ministério da Educação (2005:16). 

 
Nacional 
Constitui o marco geral dos processos informativos e formativos 
do sistema educativo guatemalteco. Contém as diretrizes 
nacionais, os elementos comuns e as bases psico-pedagógicas 
gerais, contém, além disso, os elementos provenientes das 
culturas do país. Com isso, o Currículo Nacional contribui com a 
construção do projeto de uma nação multiétnica, pluricultural e 
multilíngüe. 
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Tem caráter normativo, estabelece os parâmetros dentro dos 
quais devem funcionar todos os centros educativos do país, dos 
setores oficial e privado. É a base sobre a qual auto-regulam os 
outros níveis de concreção curricular. 
 
Regional 
Seu propósito fundamental é contextualizar o Currículo atendendo 
às características e necessidades de cada uma das regiões sócio-
lingüísticas do país. Para isso, gera os elementos, as formas, os 
procedimentos e as técnicas de organização dentro da região para 
a participação e a satisfação das necessidades e características 
educativas da mesma, vinculando-as com os processos 
estabelecidos a nível nacional. 
 
Estabelece as diretrizes que orientam a estrutura do currículo a 
partir das vivencias e expectativas regionais e estrutura-se para 
que seja do conhecimento e prática de todos os estudantes de 
determinada região. Desenvolve-se em forma gradual conforme 
ciclos e níveis educativos. Reflete a imagem social, econômica, 
cultural e lingüística da região e da Guatemala Pluricultural. 
 
Local 
Tem como propósito fundamental tornar operativo o currículo no 
âmbito local, considerando as características, as necessidades, os 
interesses e os problemas da localidade. Elabora o plano 
educativo do Centro Escolar e os programas e planos de classe, 
integrando as necessidades locais e os interesses das e dos 
estudantes, as orientações nacionais e as normativas gerais a 
nível regional. 
 
No nível local é que devem ser realizadas as seguintes ações: 
Investigações organizadas para recolher informação adequada, 
que serve como base para o Plano Curricular local. 
Incorporação das contribuições dos pais, das organizações locais 
e de toda a comunidade. 
 
Planejamento do currículo local, com a participação da 
comunidade, tomando como base suas necessidades, interesses 
expectativas e propostas. 

 

Considerando que o currículo que propõe o Ministério da Educação tem 

características de tipo participativo na construção da proposta curricular, 

enriquecida por meio das contribuições de diversos setores sociais, organizações 

e instituições, num país plurilingüe, multiétnico e pluricultural, isto implica quatro 

características: (idem, 2005:19) 

 
É flexível: o novo currículo está desenhado de tal forma que 
permite uma ampla gama de adaptações e complementos, de 
acordo com os diferentes contextos nos quais opera. Por tanto, 
pode ser enriquecido, ampliado ou modificado, para torná-lo 
manejável em diferentes situações e contextos sociais e culturais. 
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É aperfeiçoável: o novo currículo, não só por estar em processo 
de revisão, mas também como modelo a ser implantado em 
Guatemala, está sujeito a ser aperfeiçoado e melhorado. Por 
tanto, poderá ser corrigido e até reformulado, de acordo com a 
situação cambiante do país e do mundo, para que responda 
permanentemente às necessidades da pessoa, da sociedade, dos 
Povos e da Nação. 

 
É participativo: gera espaços para a participação de todos os 
setores sociais e Povos do país para tomar decisões em 
diferentes escalas. O diálogo é o instrumento fundamental nestes 
espaços, para propiciar o protagonismo pessoal e social, a 
liderança pro positiva e a obtenção de consensos. Permite, 
particularmente, a participação de estudantes de modo que, com 
base e seus conhecimentos e experiências previas, desenvolvam 
destrezas para construir novos conhecimentos, transformando-se 
assim nos protagonistas de sua própria aprendizagem.  

 
É integral: a integração curricular ocorre em três dimensões: as 
áreas curriculares, o processo de ensino e o processo de 
aprendizagem. Organizaram-se as diversas experiências como 
um todo, tomando a organização das áreas com o propósito de 
promover a formação intelectual, moral e emocional dos e das 
estudantes. Para isto, as áreas organizam seus conteúdos 
particulares tomando como pontos focais as Competências Marco 
e os elementos do contexto aportados pelos eixos do Currículo. 
Neste caso é importante recordar que o propósito fundamental 
não é ensinar conteúdos, mas sim formar seres humanos por 
meio deles. Por outro lado, a integração do ensino requer esforços 
de colaboração e trabalho em equipe num mesmo grau e entre 
graus e níveis por parte dos professores. O planejamento conjunto 
de projetos e atividades permite aos e às docentes fazer com que 
a experiência educativa e o conhecimento sejam apresentados 
em forma integrada e com maior efetividade e significado. 

 

A Associação Q’eqchi’ “Xch’ool Ixim” através de seu projeto de educação 

desenvolve uma proposta curricular com pertinência cultural Q’eqchi’. Esta 

proposta está sendo empregada em cinco escolas Q’eqchi’ (Laguna Chiquita, 

Peña Blanca, Semulteken II, Gancho de Cahoba, Kuxpemech3), nas quais 

trabalham 10 professores, a maioria provenientes das mesmas comunidades.  

 

No marco da construção da proposta os professores receberam uma 

formação e foram acreditados como Professores de Educação Primária Rural 

Bilíngüe, concluído no final do ano 2004. 

 

                                                 
3 Estas aldeias encontram-se a  aproximadamente 80 kilómetros da capital do departamento de Alta Verapaz  
e é Cobán. 
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A proposta curricular que se constrói considera alguns conhecimentos da 

cultura Maya – Q’eqchi’ como o idioma, os valores, o calendário agrícola, a 

cosmovisão, além dos valores e conhecimentos de outras culturas, segundo 

(Guatemala, C.A. Xch’ool Ixim, no prelo). 

 
A população e a educação por natureza são dinâmicas, e 
conforme o tempo avança novas correntes e novos enfoques vão 
surgindo. Por isso, é preciso inovar e renovar os enfoques e os 
processos de ensino-aprendizagem. 

 
A Associação Q’eqchi’ Xch’ool Ixim, acredita e considera 
necessário melhorar a qualidade educativa do país, com uma 
Proposta de Educação Maya-Q’eqchi’ com o Enfoque da 
Pedagogia do Texto, cujas características são: a pertinência 
cultural, educação bilíngüe de qualidade, interculturalidade, 
interdisciplinaridade, parte das necessidades e conhecimentos da 
população.  

 

 Enfatizando no papel da educação e do currículo no marco do qual nos 

desenvolvemos, que é a sociedade Q’eqchi’, acreditando que a escola pode ser 

um dos agentes para o cambio social, e considerando que o currículo é algo 

social e cultural, temos trabalhado na construção da proposta curricular de 

Xch’ool Ixim, com a participação de formadores, professores, alunos, 

comunidades e pais de família.  

 

 A proposta curricular que se constrói está composta por: competências por 

grau, competências e conteúdos por disciplina (No referente a conteúdos, estes 

abordam elementos do conhecimento Q’eqchi’ e outros conhecimentos culturais), 

existe um sistema de trabalho no qual é respeitado o calendário agrícola das 

comunidades (as aulas começam no início ou metade de novembro e vão até no 

final de abril, no mês de maio as crianças plantam milho com, seus pais, reiniciam 

em junho até no final de setembro), um sistema de avaliação. Estas 

características inovadoras da proposta constituem o inicio de uma resposta às 

necessidades determinadas por modelos de vida própria, de valores e de fins, que 

perseguem as comunidades com relação à educação que pretendem para seus 

filhos.   
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 Considerando o currículo como uma área do conhecimento, que vai se 

produzindo de maneira histórica de acordo com as diferentes conjunturas 

pedagógicas e didáticas, pelos câmbios que vão se dando nas distintas 

sociedades, é difícil dar una definição única, segundo Pacheco (2005:34) 

 
Se não existe uma verdadeira e única definição de currículo que 
aglutine todas as idéias acerca da estruturação das atividades 
educativas, admitir-se-á que o currículo se define, essencialmente, 
pela sua complexidade e ambigüidade. Trata-se de um conceito 
que não tem um sentido unívoco, pois se situa “na diversidade de 
funções e de conceitos em função das perspectivas que se 
adotam o que vem a traduzir-se, por vezes, em alguma imprecisão 
acerca da natureza e âmbito do currículo”. 

 

Conforme o trabalho educativo que se está realizando nas cinco 

comunidades já mencionadas, o docente já não é o único responsável pela ação 

educativa e pelo desenvolvimento do currículo. Contribuem também a estrutura 

do centro educativo, as famílias, os alunos, e as situações econômicas, políticas, 

culturais y sociais do contexto, no qual o currículo se vê como um processo que 

vai se construindo, de acordo com a sociedade Q’eqchi’, e que este tenha a 

capacidade de reproduzir e incidir nessa mesma sociedade, tratando de manter 

um diálogo dialético entre teoria e pratica. Segundo Gimeno (1988, apud, 

Pacheco, 2005:27) 

  
O currículo significa o seguinte: é a expressão da função 
socializadora da escola e um instrumento imprescindível para 
compreender a prática pedagógica; está estreitamente relacionado 
com o conteúdo da profissionalidade dos docentes; e um ponto em 
que se entrecruzam componentes e decisões mutuas diversas 
(pedagógicas, políticas, administrativas, de controle sobre o 
sistema escolar, de inovação pedagógica); e um ponto central de 
referencia para a melhoria da qualidade de ensino. 

 

 Considero que não existe neutralidade curricular na prática nem na teoria 

porque qualquer posição implica na adoção de certos valores que correspondem 

com diferentes interesses sociais. O currículo é uma prática social que exige 

reconhecer a diversidade de mediações que intervém no processo educativo. O 

currículo deveria entender-se não como um conjunto de saberes elaborado por 

expertos, mas como um processo no qual intervém todos os setores e atores 

implicados no processo educativo.  
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1.3.1 O Enfoque Pedagógico 
No marco da construção da proposta curricular, tem-se optado trabalhar a 

Pedagogia do Texto, o qual propõe o desenvolvimento de capacidades, a 

utilização de metodologias, o desenvolvimento dos conhecimentos Q’eqchi’, 

aquisição de consciência das aprendizagens, ver o processo de ensino – 

aprendizagem como um instrumento de desenvolvimento intelectual e social, 

sendo críticos, auto – críticos, avaliar e auto –avaliar as distintas situações nas 

quais está envolvido o sujeito conforme as conjunturas  políticas, econômicas e 

culturais de acordo com seu contexto. 

 

O Enfoque da Pedagogia do Texto entende-se como uma abordagem 

educativa que assume o texto4 como uma unidade essencial para o ensino-

aprendizagem dos diferentes conhecimentos, nas diversas disciplinas que se 

desenvolvem nas escolas em forma teórica e prática (língua, matemática, ciências 

sociais e ciências naturais) ligada à aprendizagem dos textos que elas privilegiam.  

 

O ensino /aprendizagem de tais disciplinas teria que ser feito sob um duplo 

aspecto, por uma parte, do conteúdo das disciplinas (seus conceitos e suas 

práticas) e por outra parte, das formas lingüísticas que possibilitam sua verdadeira 

apropriação. Segundo Faundez (1999:1) 
 

A Pedagogia do Texto (PdT) poderia ser definida como um 
conjunto de princípios pedagógicos cuja base teórica está 
constituída pelas idéias mais convincentes, para nós, de diferentes 
ciências, entre as quais encontram-se a lingüística (lingüística 
textual), a psicologia (socio-interaccionista), a pedagogia e a 
didática. Além disso, esta abordagem considera os conhecimentos 
mais avançados das disciplinas a aprender e a ensinar assim 
como as investigações pertinentes. O objetivo da PdT é 
fundamentalmente propor um ensino-aprendizagem eficaz que 
permita aos participantes dos processos educativos apropriar-se 
qualitativamente dos conhecimentos necessários para 
compreender e, si for possível transformar a realidade natural e 
socio-histórica, de forma a realizar-se historicamente em quanto a 
seres humanos. 
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De acordo com o mencionado por Faundez, a Pedagogia do Texto, 

fundamenta-se em diferentes ciências, entre elas a Lingüística, especificamente 

na Lingüística Textual, que tem como elemento de estudo “o texto”, e que esta 

lingüística afirma que as línguas são partes integrantes da realidade sócio-cultural 

dos grupos humanos.  Por tanto a faculdade da linguagem não se exerce 

mediante enunciados de fala isolados e fechados, mas sim mediante textos nos 

quais se expressam e comunicam um número variado de conhecimentos, seja de 

forma oral ou escrita, e para a apropriação destes conhecimentos o sujeito deve 

conhecer estes textos. É Ferdinand de Saussure quem, numa tentativa de revisão 

das premissas da lingüística, iniciou o enfoque científico da linguagem, seguido 

de outros como Benveniste, Bajtin e Bronckart. 

 

No campo da psicologia desde o ponto de vista sócio-interacionista, é L.S. 

Vygotski, quem desenvolve esta corrente psicológica e considera que o 

conhecimento não é um objeto que se passe de um a outro, mas sim é algo que 

se desenvolve por meio de operações, habilidades cognoscitivas, mediações, 

funções psicológicas superiores que são induzidas por meio da interação social.  

 

Neste enfoque de interacionismo socio-discursivo, cujo objeto é a atividade 

humana como atividade de linguagem que media as outras atividades sociais, 

tem-se trabalhado a abordagem do Q’eqchi’ como Idioma, desde uma perspectiva 

teórica e prática no marco da Pedagogia do Texto.  

 

Para a abordagem da Língua Q’eqchi’, os processos de ensino – 

aprendizagems estão estruturados num conjunto de conteúdos divididos por 

ciclos, com as competências que se pretendem alcançar em cada um. Os 

professores e as crianças produzem materiais didáticos que são utilizados nos 

processos de ensino - aprendizagem, do mesmo modo são utilizados materiais 

externos (produzidos por outras instituições).  

 

                                                                                                                                                    
4 Logo mais abordarei o que é o texto.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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O domínio do Q’eqchi’ por parte dos professores pode dizer-se que é bom5 

tanto na parte oral como escrita. Como formador em língua Q’eqchi’ venho 

acompanhando o trabalho que realizam os professores e as crianças nas 

comunidades desde 2001.  

 

Conforme a Pedagogia do Texto é preciso conhecer os diversos textos para 

que haja apropriação de conhecimentos, e sendo a narração um dos gêneros 

mais utilizados pelas pessoas que falam Q’eqchi’ para a transmissão de certos 

ensinamentos e emoções, realizar a análise da narratividade no idioma Q’eqchi’ 

desde uma perspectiva textual, permitirá ter elementos pedagógicos e didáticos 

(como elementos do currículo) para o processo de ensino – aprendizagem da 

língua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Valorização realizada depois da  avaliação do Idioma Q’eqchi’ de forma oral e escrita  realizada a todos os 
professores por parte da DIGEBI (Dirección General de Educación Bilíngüe) que é uma instituição do 
Estado. 
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1.4 O IDIOMA  E O POVO Q’EQCHI’ EM GUATEMALA 
Guatemala está situada na secção setentrional da América ístmica, limita 

ao norte e noroeste com o México; ao este com o Mar Caribe e Belize; e ao 

sudeste com a República de Honduras e El Salvador. Tem uma superfície de 

108.899 km² e uma população aproximada de: 12.974.361 (Instituto Nacional de 

Estatística, julho 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa do Guatemala. 
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O Q’eqchi’ é um dos diversos idiomas de Guatemala, que é um país com 

um tecido social multi-lingüe, multi-étnico e pluri-cultural, no qual convivem quatro 

grandes culturas; Maya (Achi, Akateka, Awakateka, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, 

Jakalteka, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, 

Q’eqchi’, Sakapulteka, Sipakapense, Tektiteka, Tz’utujil, Uspantan, Chaltiteko), 

Garifuna, Xinca e Ladina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa Lingüístico.  

 

O Espanhol é o idioma oficial, segundo o artigo 143 da Constituição Política 

da República de Guatemala de 1985, mas a partir do ano 2003, o Congresso da 

República, a través do decreto legislativo número 19-2003, estabelece a LEI DE 

IDIOMAS NACIONAIS, na qual reconhece aos povos o direito de utilizar suas 

próprias línguas. Segundo a Academia de Línguas Mayas de Guatemala (2003:8)  
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ARTIGO 4. Objeto. A presente Lei tem como objeto regular o 
relativo ao reconhecimento, respeito, promoção, desenvolvimento 
e utilização dos idiomas dos povos Mayas, Garifuna e Xinka, e sua 
observância em irrestrito apego à Constituição Política da 
República e ao respeito e exercício dos direitos humanos. 

ARTIGO 8. Utilização. No território guatemalteco os idiomas 
Mayas, Garifuna y Xinka poderão ser empregados nas 
comunidades lingüísticas que correspondam, em todas suas 
formas, sem restrições no âmbito público e privado, em atividades 
educativas, acadêmicas, sociais, econômicas, políticas e culturais.  

 

No marco desta lei são estabelecidas algumas definições para 

compreender conceitos que são usados no meio social guatemalteco, como: 

a) Idioma: Língua específica de uma comunidade determinada, que se 

caracteriza por estar fortemente diferenciada das demais. 

b) Comunidade lingüística: Conjunto de pessoas que possuem, reconhecem e 

utilizam um idioma comum, seja num espaço territorial, social ou cultural 

específico. 

c) Espaço territorial: A circunscrição geográfica na qual se identificam os 

elementos sócio-lingüísticos comuns e/ou históricos. 

 

Conforme a Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), em sua 

página web: www.almg.org/ (2004); O Q’eqchi’ é um dos idiomas mayas que tem 

maior cobertura geográfica. Conforme o Censo 2002 possui 852,012 falantes, 

ocupando o segundo lugar dentro das 21 Comunidades lingüísticas do Povo 

Maya. Comparando com os outros idiomas mayas, abrange uma grande região 

geográfica, diferenciando-se de outros idiomas dos quais somente se reconhecem 

duas variantes dialetais, isto não impede a comunicação entre seus falantes como 

ocorre nos outros idiomas da mesma família. 

 

 

 

 

 

http://www.almg.org/
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Aproximadamente faz mais de dez séculos, o povo maya Q’eqchi’ se 

assentou no lugar que atualmente corresponde aos municípios de Cobán, 

Chamelco, Carchá, Lanquin, Cahabón, Tucurú y Senahú.   

 

A história nos indica que existem momentos de colonização, invasão, 

descobrimento, o contato de dois mundos, o termo a utilizar u povos mayas 

sofreram e continuam sofrendo, exploração, marginação e discriminação. 

Conforme a Guerrero, (2006; 37). 

 

Mas, é preciso recordar que esse descobrimento não foi um fato 
imprevisto nem se deveu a uma eventualidade. Vários agentes 
ajudaram para que fosse Castilla a que iniciasse esta campanha. 
Um foi que desde o século XIV, quando conquistou as Ilhas 
Canárias, Castilla esta imersa na busca de uma nova rota às 
terras das espécies, temperos. Ao mesmo tempo, coexistia um 
encadeamento histórico na soberania peninsular com a idéia de 
luta contra o Islam, que seguiu até depois da conquista de 
Granada. Desta forma, neste empreendimento houve motivos 
religiosos: difundir o cristianismo/catolicismo, por exemplo… e 
motivos políticos – econômicos como encontrar um novo caminho 
para as Ilhas Especiaria. 

 

O território Tezulutlán, conhecido atualmente como Verapaz, estava 

habitado por Q’eqchi’, Poqomchi’, Achi’, Itz’a’, Ch’ol e outros. A conquista do 

território deu-se pacificamente, devido ao trabalho dos frades dominicos, liderados 

por Fray Bartolomé de las Casas, durante os primeiros anos da colônia no século 

XVI.  

As Verapaces estiveram sob o cuidado do Cacique Aj Poop B’atz’ (depois 

de seu batizado no cristianismo conhecido como don Juan Matalbatz), quem a 

administrava com o cargo de governador; além dos atuais departamentos de Alta 

Verapaz e Baja Verapaz, compreendia também os atuais departamentos de 

Petén, parte de Izabal e Belize. Segundo (Idem, 67). 

A nomeação do governador vitalício da Vera paz ao Cacique de 
Caciques Don Juan Aj Pop’ O Batz. No documento lhe é 
outorgado o título de Governador e à Vera Paz categoria de 
Província. Ordenou-se que não fosse despojado nem retirado do 
cargo todo o tempo que vivesse. Sua autoridade e privilégio 
ficaram equiparados ao dos governadores de Yucatán, tlaxcala e 
outras províncias das Ilhas e Terras do Mar Oceano.  
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Já no final do século XIX alemães chegaram para colonizar Tezulutlán, eles 

fugiam, em primeiro lugar da situação política de seu país e em segundo  lugar, 

nessa época Guatemala estava buscando crescimento econômico, razão pela 

qual, concede grandes extensões de terra aos alemães para seu aproveitamento 

e exploração agrícola. Segundo Flores Reyes (1985, apud, Guerrero, 2006; 95) 

Entre 1626 y 1935, a diocese foi cancelada e anexada à 
Arquidiocese de Guatemala. Os bispos sucessores daqueles que  
não tiveram a qualidade moral e o cuidado pastoral adequados, e 
escudando-se na pobreza da região fecharam-na por mais de 
trezentos anos. Nesse período aconteceram injustiças tão grandes 
como a “colonização alemã”, quando o governo da República 
presenteou a um grupo de alemães com as terras de Verapaz 
para o cultivo do café. O ato de injustiça consistiu em que os 
territórios foram entregues com seus bosques, suas feras e seus 
índios… 

 

A chegada dos Europeus trouxe consigo injustiças, emigrações, 

exploração, discriminação, pobreza, mestiçagem e depois de 500 anos seguimos 

vivendo os mesmos efeitos. Não vou entrar em detalhes sobre a situação atual, 

contudo posso dizer que tanto Espanhóis, Alemães, Ingleses e outros, vieram a 

tirar-nos a nossa riqueza e a nossa cultura. 

 

 

1.5 A NARRAÇÃO Q’EQCHI’ 
 

O idioma maya Q’eqchi’ vem se desenvolvendo a mais de dez séculos em 

diversos aspectos da vida social: a organização das comunidades, o religioso, o 

político e econômico.  Com a chegada dos missionários católicos à região, 

começou a tradução de documentos religiosos cristãos ao idioma utilizando 

grafias latinas. Atualmente, pode encontrar-se certa diversidade de documentos 

escritos no campo jurídico, educativo e medicinal entre outros. 
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As narrações Q’eqchi’ vêm se realizando notavelmente numa tradição de 

narrativa oral. Existem tentativas para sistematizá-las na linguagem escrita por 

meio da recopilação de uma diversidade de narrações, contudo ainda não se 

realizou a análise textual para a identificação de sua estrutura macro e micro, 

para conhecer as unidades linguísticas que as compõe. 

 

A narração é um gênero textual muito usado pelos Q’eqchi’ para a 

transmissão de certos ensinamentos e emoções, que contém normas de vida, de 

relacionamento social, relacionamento com a natureza. Tem suas características 

proprias dentro das quais se destacam; a ação das personagens, a 

contextualização dos fatos, numa estrutura lógica. Cada narração tem um objetivo 

e um destinatário, sobretudo tem um campo moral e metafórico próprio. Estes 

elementos são os que permitem que a narração como texto, possa ser  clara  e 

compreensível.  
 
Segundo De la Cruz Torres (1967:281). “Entre los Q’eqchi’ se repete de 

geração em geração narrações que tem relação com a criação do mundo, sobre 

personagens, animais etc., as quais podem ser qualificadas como mitos, legendas 

e contos”  O maya Q’eqchi’ leva sua vida com uma base espiritual muito profunda, 

tem um sentido muito grande de reverencia e respeito à natureza e ao sobre 

natural. Segundo Harse; De Ceuster (2001:12) 

 
É obvio que na espiritualidade contemporânea q’eqchi’ segue-se  
dando expressão à cosmo visão  maya de muitas formas 
diferentes: na tradição oral, com expressões próprias da língua, 
contos, mitos,… com cerimônias, rituais, rezas e oferendas, os 
Q’eqchi’s honram e agradece al Tzuul Taq’a, o Cerro-Valle. Em 
seus sonhos, o Tzuul Taq’a aparece ao Q’eqchi’ e lhe fala. Às 
vezes se faz interpretação dos sonhos em forma grupal. O idioma 
contém um sem número de palavras, nomes e expressões que 
diretamente estão relacionadas com o antigo Maya o que 
demonstra uma forma particular de pensar dos atuais povos 
mayas que coincide com a cosmovisão.  
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A narração contribuiu de alguma forma para manter viva sua identidade, 

transmitindo o discurso narrativo às novas gerações, pretendendo o Q’eqchi’ por 

meio das narrações, proporcionarem aspectos de ensinamentos como: 

 Explicação de certos fenômenos naturais 

 Demonstração de um costume 

 Explicação da existência de um Deus 

 Demonstração da atitude de certos seres vivos para com  o homem 

 Demonstração das problemáticas, reações anímicas do homem. 

 

Segundo (idem, 2001:65) 
Um senhor nos contou que vive na beira de uma lagoa: Antes não 
havia gente aqui. Só vivia eu e meu pai aqui na beira da lagoa. 
Mas a lagoa é como o Cerro-Valle. Tem seu dono também. Uma 
noite sonhei com Ele. Era um velho de cabelo branco que veio a 
minha casa. “Aqui estou”, “¿Estás?” “Estou, entre, descanse”. “Só 
venho pedir um favor”. “Diga-me”. “Vocês também não tomam 
água suja. Não quero que sujem a água dos meus animais. Você 
vai cuidar da minha água; que o pessoal não a suje. Só isto lhe 
deixa como sua responsabilidade, desde hoje e para sempre esta 
será sua responsabilidade”. Assim disse e foi embora outra vez. 
Só uma vez o vi em meu sonho. De vez em quando eu reúno o 
pessoal e retiramos toda a sujeira da água.  

 

A narração Q’eqchi’ toma forma por meio do discurso desenvolvendo-se por 

diferentes gerações, com o objetivo de manter o oxloq’ink6 (respeito).  Com 

relação à compreensão que os Q’eqchi’ têm com relação a Saqb’ichil – 

Copmagua (1999:208), assinala o seguinte comentário: 

  
O respeito permite manter ordenada la vida. Devemos respeitar a 
existência de cada um dos seres vivos e de cada uma das coisas, 
dando-lhe o lugar que lhe corresponde e tomando em conta sua 
função. O que encontramos nas práticas da comunidade nos diz 
que: temos que respeitar a terra, as árvores, a água, os animais, o 
ar, o sol, a lua, a pessoa, o alimento, a vida, o criador e todas as 
coisas que nos rodeiam. 

 

 

 

                                                 
6 Esta palavra esta escrita em Idioma Q’eqchi’, sua tradução como RESPEITO é uma aproximação a seu 
significado.  
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Os anciões são os que conhecem melhor e sabem como transmiti-las. Esta 

fonte de sabedoria guarda os maiores segredos, os costumes e tudo o que se 

referem à vida dos avós, pais e dos filhos. Segundo Parra Novo (1997:121)  

 
Os depositários da sabedoria de seus idosos conhecem 
profundamente as narrações de seus antepassados... Entre as 
narrações  que são transmitidas cabe destacar as seguintes: 

• O senhor sol, a senhora lua e a senhora nuvem. 
• O tigre e o homem 
• A origem do milho 
• Origem do B’oj7 

 
Os idosos (homem e mulher) nas comunidades Q’eqchi’ são respeitados e 

ocupam um lugar privilegiado na hierarquia social, são eles que têm o 

conhecimento da vida e conseguem ter este respeito devido a seu exemplo de 

vida perante a sociedade e seus conhecimentos. Segundo Saqb’ichil – Copmagua 

(Idem: 54) 
Naq na wan junaq li ch’utam a’aneb’ cheekeb’, eb’ li xb’enil aj tij 
nake’ k’uub’an, re rilb’al li cha’ajkilal malaj wan junaq li taaraj 
k’uub’aak sa’ li xkomonileb’, a’aneb’ nak’e k’uub’anre. Moko 
nak’emanta junaq li saaj winq choq’ aj k’anjel, chi moko nake’xk’e 
ta junaq li saaj chi ch’olob’ank na’leb’, xb’aanq ch’olch’o naq 
a’aneb’ li check te’b’anunqre a’an. 
K’a’ru nake’xye rik’in li komon, paab’ajel reheb’. Junaq li saaj taa 
ok chi ch’olob’ank rik’in li komon, moko te xpaab’ta, xb’anaq toj 
maak’a’ li xyu’am, toj maji’ narilre li ti xseeraq’i rik’ineb’ li komon. 
Ab’anan naq junaq ak check li taa oq chi ch’olob’ank sa’ xxik li 
komon, paab’ajel xb’anaq ak xnume’ chik, ak xril chaq chik li 
xyu’am, li k’a ru ti xye ak xrilchaq re, jo’kan naq a’aneb’ 
nake’tuqub’ankru li cha’ajkilal….a’aneb’ li xb’eenil aj k’ehol na’leb’, 
aj q’usunel reheb’ li komon; naraj naxye naq wanq junelik li 
xk’anjeleb’, maak’a’ na xye wi ak xket oxk’aal chihab’ jo’ naxye li 
chaq’rab’. Ab’an a’in ka’ajwi’ choq’re li k’aleb’aal na ajmanwi’, 
xb’aanaq li check ka’ajwi’ rik’ineb’ wan chaab’il na’leb’. 

 
Quando se realiza uma reunião os idosos dirigem os acordos, 
para ver os problemas ou se houvesse algum que tem que ser 
solucionado na comunidade, eles o solucionarão. Não se coloca 
um jovem para este trabalho, nem põem a um jovem para educar, 
porque já se sabe que são os idosos que o realizam. Além disso, 
o que eles dizem é aceito. Um jovem que comece a educar aos 
integrantes da comunidade, não tem credibilidade, porque ainda 
não tem uma trajetória na vida, porque não teve experiência na 
vida que possa contar à comunidade. Mas quando um idoso 
começa a educar aos outros, é aceito porque ele já passou e 
viveu, é por isso que os idosos resolvem os problemas… eles são 
os guias para educar, o que chama a atenção é o fato de que já 
tenham um cargo, e não é o caso que se menciona na legislação 
que devem ter sessenta ambos. Eles são  necessários para as 
comunidades porque com eles esta o conhecimento.  

                                                 
7 B’oj é um termo em Q’eqchi’ que nomeia um tipo de bebida fermentada feita de milho e suco de cana. 
Utilizada em atividades espirituais e de convivencia social.  
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Os idosos como encargados de transmitir os conhecimentos e emoções do 

povo Q’eqchi’ contam as narrações. Conforme a narração varia a mensagem 

moral ou metafórico que pretendem deixar as novas gerações. Por exemplo, 

durante as atividades de plantação e colheita do milho, narrarão sobre o milho, (a 

origem, o porquê das cores, o sagrado que é, etc.).  

 

Quando na atividade de narrar, encontram dois ou três idosos eles se 

apóiam durante a narração, fazendo correções, orientando o discurso ou 

simplesmente dando-lhes seguimento. Segundo De la Cruz Torres (Idem, 290) Os 

jovens e crianças quando tentam repetir uma narração, fazem referencia aos 

idosos, “como disse meu avô”, “as palavras de meu avô são”. 

 

A narração é um gênero que, além de ser utilizado na área Q’eqchi’ 

também é usada em outros idiomas mayas e não mayas, e vem se 

desenvolvendo principalmente em sua forma oral, tal como Peneleu Yojcom 

(2002:35) aponta em sua investigação realizada em idioma Tz’utujil, no qual faz 

uma recopilação de narrações e numa de suas conclusões disse: 

 
“É a manifestação de uma linguagem que num determinado 
momento se conserva para manter a identidade cultural”, a mesma 
autora na página 16 indica que a “literatura oral tem uma função” 
fundamental dentro de uma comunidade, pelo fato de que os 
conhecimentos podem ser conservados e transmitidos com a 
palavra viva de pessoas mais velhas, idosos e que ao morrer um 
idoso  é como se uma biblioteca  na qual se encontram muitos 
conhecimentos decrescesse. 
  

Além disso, Puác Puác (2001:33) em sua investigação realizada no idioma 

K’iche’ sobre o discurso oral manifesta que  

 
O discurso oral em idioma K’iche’; ressalta uma serie de normas e 
comportamentos éticos capazes de transformar e solucionar uma 
serie de incoerências pessoais, familiares e sociais que surgem e 
toda a sociedade composta por seres humanos. Também esta 
repleta de significados antigos e atuais, cuja aplicação é evidente 
e funcional para a coesão comunitária.  
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Além disso, segundo Valdizán Botran (2000:24) em sua investigação realizada 

na Guatemala, sobre a tradição oral dos não indígenas afirma que as narrações 

de procedência hispana estão impregnadas de um forte sabor local. Palavras e 

identidades são carregadas de um novo significado, como um exemplo pode-se 

citar a palavra “rei”, nestes contos significa qualquer homem rico. Foram reunidos 

também contos nos quais encontramos possíveis influencia hispânica e cuja 

procedencia é difícil precisar. Com isto se pretende advertir que a influencia é de 

duas vias:  

 

Contos hispanos ou europeus com influencias locais, algumas vezes 

elementos da cultura indígena e vice-versa: relatos que se originaram na 

comunidade, mas que foram enriquecidos com elementos estrangeiros. Alguns 

valores que se transmitem com a narração dos contos dos “ladinos” (não 

indígenas). 

-Valores Morais 

-Valores Familiares 

-Valores Religiosos 

 

 

1.6  SISTEMA DE ESCRITOS MAYA  

Antes de continuar apropriadamente com relação às narrações, considero 

importante deixar um espaço para descrever como é que a escritura maya ficou 

registrada em códices, pinturas, estelas, edifícios e materiais que ofereceram 

ricas texturas como a concha, o algodão, os objetos feitos de cerâmicas e 

diversas jóias, que segundo Akkeren (2003:20). 

 
Os escritos mayas foram herdados dos olmecas e desenvolvidos 
no transcorrer de séculos. Os mayas manejavam múltiplos meios 
para seus escritos. Por exemplo, a pedra gravada e talhada em 
forma de estelas, dintéis ou “tabletas” e também ha ossos com 
escritos. Havia os códices em figura de harmônica, feito da casca 
da  árvore de amate, achatado com pedras especiais. 
Logo foi coberto com uma capa fina de estuco para poder pintá-lo 
com imagens históricas e estruturas hieroglíficas 
Num dintel do templo I de Tikal (veja foto) que ilustra a JASAW 
CHAN K’AWIL Aclarador do Céu K’awil, que ganhou uma grande 
guerra contra Calakmul em 695 d.C. onde reinava o rei Colorado 
Garra de Fogo.  
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“Temos imagens de escrivões cujo título era ahtz’ib’ (veja foto) que 
pertenciam a linhagens especializadas para escrever, como os 
B’atz ou certo tipo de macacos (Chuwen é a palavra iucateca para 
macaco e existem vasilhas clássicas de macacos  escrevendo)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos escritos podem identificar-se glifos para os dias e os meses, os 

calendários e ciclos da lua e do planeta Vênus. Poderia dizer-se que os senhores 

e sábios mayas dedicaram seu tempo aos movimentos do tempo e ao calendário. 

Muita das datas gravadas no escrito hieroglífico abrange um prazo de uma vida 

humana como; glifos do nascimento, sucessão ao trono, casamento e da esposa, 

morte etc.  
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De acordo com os estudos que se vem realizando sobre os escritos 

hieroglíficos segundo (idem, 19) “O alemão Förstemann deu os primeiros passos 

para decifrar os escritos hieroglíficos. Förstemann viveu em torno do ano 1900, 

Com o livro do primeiro bispo de Yucatán, o franciscano Diego de Landa” 

 

O que escreveu Landa no século XVI não era tanto um alfabeto, mas sim 

um silabário, que tem servido até a presente data a diversos investigadores para 

decifrar e identificar os diferentes escritos no sistema hieroglífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Primeiro silabário Maya.  
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Segundo (idem, 19)  
O russo Knorozov era filólogo e conhecia os sistemas da escrita 
da Mesopotâmia. Nesse tempo já estava estabelecido o corpo dos 
glifos da escrita maya. Eram 800 sinais. O que não pode ser um 
sistema alfabeto porque contêm um número muito menor de sinais 
(o nosso tem 26 caracteres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os povos da Mesopotâmia utilizaram uma escrita que continha 

um número de caracteres parecidos aos da escrita maya (a escrita 
cuneiforme dos sumerios tinha 600 e a escrita hieroglífica dos 
hititos 500 sinais). Os dois sistemas combinaram logo gramas com 
sinais fonéticos de sílaba. Knorozov pensou que assim devería  
ser a escrita maya. E assim foi, uma mistura de sinais tipo logo 
grama (um sinal que refletia a palavra completa, por exemplo, um 
só sinal/glifo para dizer ‘sol, lua, terra, céu, um, ar, noite, tigre, 
arara, morcego) e sinais fonéticos (exclusivamente sons, só não 
usavam letras mas também sílabas; por exemplo, para escrever 
‘papel’ empregavam três sinais ‘pa-pe-le’ e retiraram a última /e/; 
em cambio, como nosso alfabeto ainda que seja fonético, escreve-
se ‘papel’ com 5 sinais). Os mayas combinaram os dois tipos de 
sinais conjuntamente, logo gramas (ajaw) e seus complementos 
fonéticos (a-ja-wa).  
 
 
 
 
 

 
Um escribano tenía toda una gama de signos para elegir cómo iba 
a escribir la palabra ajaw que significa ‘señor’. Se lo podía escribir 
de las siguientes maneras: 
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Exercício: «No dia 9 Toj, o 13º dia do mês pop sucedeu o trono o 
décimo na dinastia Escudo Jaguar, Divino Señor de Rabinal, filho 
do Senhor Ardillo Fuego e Senhora Estrela de Macaco. » 

 

 

9 toj                                                                                                     13 do mês pop 

 

 

 

             O décimo em… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As línguas mayas, em sua forma escrita têm enfrentado um cambio radical: 

os hieroglíficos foram abandonados totalmente y, em seu lugar, foi adotado o 

alfabeto latino. Segundo a Academia de Línguas Mayas de Guatemala (2005:18) 

A escrita dos idiomas Mayas com caracteres latinos provém de 
quase 500 anos atrás quando começaram a chegar os 
missionários espanhóis com o propósito de evangelizar os 
habitantes do Novo Continente. Alguns Mayas aprenderam a 
utilizar novo alfabeto para seus próprios idiomas naquela época, 
escreveram obras em seu idioma materno e com conteúdos 
próprios da cultura Maya. Entre estes documentos estão “El 
Poopol Hu” que consta de uma parte mitológica sobre a origem do 
povo Maya e outra historia sobre o povo K’iche’. O memorial de 
Tecpán, o título dos senhores de Totonicapán, que contém títulos 
de terra, assim como registros genealógicos. 

 A maioria dos sinais da escrita hieroglífica permanece sem tradução. Há 

aproximadamente uns 350 símbolos principais que podem ser combinados com 

um número igualmente elevado de sinais secundários para formar sinais 

adicionais sumamente complexos.  
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Atualmente existe a dificuldade da escassez de documentos escritos neste 

sistema; os conquistadores espanhóis destruíram quase todos ao chegar a 

México e Guatemala no século XVI.  É importante indicar que os povos 

mesoamericanos distinguem-se dos outros povos do continente americano pelo 

conhecimento da escritura.  

 

1.6.1  OS LIVROS QUE REGISTRAM NARRAÇÕES MAYAS 

Na cultura maya existem livros nos quais podem encontrar-se uma 

diversidade de narrações, entre as quais podemos mencionar EL POPOL WUJ,  

O CHILAM B’ALAM, além dos k’u hun (CÓDICES PRE-COLONIAIS) dos  quais 

ainda existem uns poucos, já que o zelo dos missionários espanhóis os conduziu 

a queimar numerosas obras mayas identificadas como manuais de bruxaria.  

Segundo http://www.proel.org/alfabetos/maya.html. 
O transmissor involuntário da clave para entender a escrita maya 
foi o bispo Diego de Landa. Este clérigo destruiu todos os livros 
mayas que encontrou em seu caminho, mas em sua obra Relação 
das coisas de Yucatán, inclui um resumido e até errado sumario 
de hieroglíficos mayas. Ele pensou que os mayas escreviam com 
um alfabeto e perguntou a seu interlocutor nativo como se 
escrevia "a", "b", "c", etc.; este lhe deu os glifos para esses valores 
fonéticos e assim chegou até nós a chave para decifrar tantas 
inscrições mayas.  
Com relação à destruição dos textos mayas são interessantes as  
reflexões que faz o historiador, naturalista e cosmógrafo José de 
Acosta (1539-1600) em sua Historia natural e moral das Indias:  

“Na provincia de Yucatán, onde fica o bispado que chamam de 
Honduras, havia uns livros de folhas ordenadas a sua maneira ou 
dobradas, nas quais os índios sábios tinham a distribuição de seus 
tempos, e conhecimento sobre plantas e animais, e outras coisas 
naturais, e suas antigalhas; coisa de grande curiosidade e 
diligencia. A um doutrinador tudo aquilo parecia ser feitiço e arte 
mágica, e optou por que fossem queimados, e aqueles livros 
foram queimados, o que sentiram depois não só os índios, mas 
também os espanhóis curiosos, que desejavam conhecer 
segredos daquela terra”. 

 
O mesmo aconteceu em outras coisas, que pensando os nossos 
que tudo é superstição, perderam muitas memórias de coisas 
antigas e ocultas, que não puderam aproveitar. Isto acontece por 
causa do zelo teimoso, que sem saber, nem mesmo querer 
conhecer as coisas dos índios, e dizem que todas são feitiçarias, 
que esses são todos uns bêbados, que ¿que podem saber ou 
entender? “Aqueles que quiseram com boas intensões informar-se 
sobre eles, encontraram muitas coisas dignas de consideração” 

 

 

http://www.proel.org/alfabetos/maya.html
http://www.proel.org/glosario2.html
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1.6.2     O Popol Wuj 

Talvez seja a obra maya e o documento mais importante sobre a cultura 

maya, foi escrito originalmente em pele de veado em hieroglíficos, logo transcrito 

em 1556 ao latim pelos Nim Ch’ocoj (originários de três chinamit eles foram 

Kaweq, Naja’ij e ajaw k’iche’ escrivões) que tinham aprendido com os espanhóis e 

em 1704 Francisco Ximenes um Frade faz a copia do Poopol Wuj do manuscrito 

ao espanhol, enquanto era pároco na cidade de Chichicastenango. (Van Akkeren 

em www.prensalibre.com. 2004). 

A transcrição original de Ximénez, juntamente com a tradução ao espanhol 

que a acompanha encontra-se atualmente na Biblioteca Newberry de Chicago. 

Contém numerosas narrações que formam uma unidade espiritual em seu 

conjunto. Revelam-nos a forma de conceber o mundo, os criadores e a vida dos 

mayas.  

O Poopol Wuj é a historia maya da criação na qual se descreve cómo os 

criadores formaram a terra a partir do caos e criaram a luz e a vida. Depois 

criaram o homem do milho para que fosse o guarda do universo. Até hoje, os 

mayas ainda consideram a terra como sagrada e o milho ainda é a base de sua 

alimentação.  

A obra está dividida tematicamente em três grandes secções: a primeira 

relata as primeiras origens do mundo; a segunda, as façanhas míticas dos dois 

casais de gêmeos e a origem dos homens modernos e da civilização do milho; e a 

terceira, a historia legendária dos k’iche’, terminando com uma lista de reis que 

abrange até 1550.  

1.6.3     O Chilam B’alam  

Os Códices do Chilam B’alam são um conjunto de vários livros que narram 

o modo de viver dos mayas, antes e depois da conquista. Segundo Barrera e 

Rendon (1994: 5) 

Os livros do Chilam B’alam são outro grande compendia da 
primitiva mitologia maya procedente das terras baixas da 
Península de Yucatán, escritas originalmente em língua maya. 
Também foi traduzido ao latim no período colonial. Este toma seu 
nome do sacerdote-governante maya Chilam B’alam, que 
profetizou a chegada dos espanhóis. 

 

http://www.prensalibre.com/
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1.6.4 Os K’u Hun (Códices Pré-coloniais) 

São documentos que estão escritos no sistema hieroglífico, que relata a 

historia política, social e religiosa dos mayas. De acordo com estes documentos o 

mundo maya começou a ter registros desde mais de cinco mil anos. Eles têm um 

calendário que atualmente é um dos mais exatos, em comparação com o 

calendário gregoriano. 

Atualmente são as universidades dos Estados Unidos e Alemanha que tem  

o maior conhecimento do sistema hieroglífico, e que continuam encontrando 

cidades mayas nas quais encontraram monumentos que ainda não puderam 

decifrar. 
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CAPITULO II 
 

O PROBLEMA,  OS OBJETIVOS E ALGUNS CONCEITOS CENTRAIS DA 
INVESTIGAÇÃO 

 

2.1 Apresentação do problema. 
 

 Apesar de que Guatemala é reconhecida como um país multilíngüe, 

multiétnico e pluriculticural, no seu interior, é evidente a exclusão dos indígenas 

em quanto à educação, saúde, política e jurídica. Segundo a Unesco (2004:32) 

 
A exclusão econômica, social e política na Guatemala estão 
influídas por uma série de fatores, entre os quais se distinguem o 
ingresso, a etnicidade, a área de residência, o gênero e a idade… 
também são mais marcadas entre a população indígena, as 
mulheres e grupos particularmente vulneráveis tais como crianças, 
juventude e adulto mais velho. 

 

Algumas políticas a nível legal foram criadas para iniciar esse diálogo entre 

as culturas e falantes, que possam responder de alguma maneira á realidade do 

país como uma sociedade formada por várias culturas e diversos idiomas.  Em 

matéria lingüística, de acordo com a Lei de Idiomas Nacionais, promulgada pelo 

Congresso da República em 2003, os idiomas mayas, xinka e garifuna são 

idiomas nacionais; o espanhol é o único oficial, esta lei conduz a câmbios radicai 

nos diferentes âmbitos da sociedade como o setor, saúde, justiça e 

principalmente na educação, na qual haverá que utilizar os idiomas indígenas, 

não só como meio de comunicação mas também como um elemento fundamental 

para a educação dos indígenas em seu idioma e com seus conhecimentos.  

 

Ainda conforme a UNESCO (idem, 12) 
O sistema educativo deverá aplicar a utilização destes idiomas em 
todos os níveis conforme as particularidades de cada comunidade 
lingüística. (Artigo 13).  
O Estado velará pelos serviços públicos no idioma próprio de cada 
comunidade lingüística (Artigo 14). 
Os setores prioritários para atenção no idioma próprio de cada 
comunidade lingüística, são saúde, educação, justiça e segurança   
(Artigo 15). 
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O Q’eqchi’ como idioma é o meio de comunicação entre os habitantes, é 

utilizado em diferentes ambientes sociais, econômicos, políticos, educativos etc. A 

importância de sua utilização motivou a que algumas instituições educativas 

tenham realizado trabalhos lingüísticos; gramáticas, recopilação de contos, 

traduções, investigações sobre a cosmologia entre outros. (Gramática Q’eqchi’ 

Descritiva e Normativa Atualização Lexical, Módulos de aprendizagem, 

Toponimias, Os Valores Q’eqchi’, Dicionário Q’eqchi’, Vocabulário Espanhol-

Q’eqchi’, Cosmovisão Q’eqchi’). O Q’eqchi’ têm suas próprias características e 

normas gramaticais que se desenvolvem num ambiente social e que descreve 

sua própria realidade local.  

 

As diferentes investigações que se realizaram em Q’eqchi’ são muito 

valiosas pelo fato de que foram orientadas por diversos profissionais, para o 

ensino do idioma como L1, como L2, para tradução etc. Contudo, ainda não se 

realizou uma análise dos diferentes gêneros textuais do idioma.  Realizar 

investigações no o campo da lingüística textual em Idioma Q’eqchi’ significa 

estender os estudos à multiplicidade das situações comunicativas, na qual a 

faculdade da linguagem não se exerce mediante enunciados isolados e cerrados, 

mas sim mediante textos nos quais os enunciados sucessivos se articulam num 

todo com um significado global que condiciona sua estrutura. 

 

 É importante afirmar que as idéias, os fundamentos e os princípios 

incluídos nesta investigação pretendem animar e dinamizar a análise, a discussão 

e o debate sobre os gêneros textuais em Q’eqchi’, para chegar a uma definição e 

formulação de Como incluir o idioma como elemento das ciências da linguagem, 

no âmbito educativo?  Também ao induzi-lo no  campo da lingüística textual 

permitiria brindar outras ferramentas lingüísticas e didáticas para os processos de 

ensino - aprendizagem. É por isso que se apresenta a seguinte interrogante para 

está investigação: 

 

 
Como a narratividade é construída em idioma Q’eqchi’? 
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2.2    OBJETIVOS 
 2.2.1 Geral 
Analisar a configuração da narratividade em Q’eqchi’ em seus aspectos 

situacionais, formais e semânticos. 

 

 2.2.2 Específicos 
- Classificar o corpus das narrações reunidas em idioma maya Q’eqchi’ 

segundo os protagonistas, os objetivos e os destinatários. 

- Descrever os aspectos situacionais das narrações reunidas em Q’eqchi’. 

- Analisar os significados culturais atribuídos às narrações em Q’eqchi’.   

- Descrever a estrutura da narratividade em idioma Q’eqchi’. 

- Descrever o funcionamento de certas unidades lingüísticas nas narrações 

Q’eqchi’. 

 

2.3  CONCEITOS ESSENCIAIS PARA O ESTUDO DA NARRAÇÃO  
 

A investigação estará centrada na análise da forma narrativa em idioma Maya 

Q’eqchi’. Entende-se como formas lingüísticas as unidades que organizam a  

conexão, a coesão (verbal e nominal), posicionamento enunciativo que estaremos 

explicando de melhor maneira mais adiante.   

 

A atividade do sujeito que fala o idioma Q’eqchi’ para explicar-se ou 

entender os fenômenos sociais e naturais utiliza diversos gêneros textuais, entre 

eles a narração, que é o ponto central desta investigação. Segundo Fontanilllo 

(1986:151) quem define Idioma como:  

 
“Língua especifica de uma comunidade determinada que se 
caracteriza por estar fortemente diferenciada das demais”.  Ao 
dizer que língua é sinônimo de idioma o mesmo autor na página 
175 define língua como: “Sistema organizado de sinais, apto para 
a interação comunicativa dentro de uma sociedade”. 

 
Portanto se pode dizer que o Q’eqchi’ como idioma ou língua, também é 

um conjunto de sinais que é utilizada numa determinada sociedade, para isso 

também pode fundamentar-se segundo Saussure (1993:36)  
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A língua é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos 
fatos da linguagem... É a parte social da linguagem, exterior ao 
individuo, que por si só não pode nem criá-la nem modifica-la; só 
existe devido a uma espécie de contrato estabelecido entre os 
membros da comunidade.  
 
A linguagem é heterogênea, a língua assim delimitada é de 
natureza homogênea: é um sistema de sinais no qual só é 
essencial a união do sentido e da imagem acústica, e no qual as 
duas partes do sinal são igualmente psíquicas.  

 
A língua é nada menos que a capacidade de falar, um objeto de 
natureza concreta, e eles constituem uma grande vantagem para 
seu estudo.  Os sinais da língua são, por assim dizer,  tangíveis; a 
escritura pode fixa-los nas imagens convencionais, enquanto que 
seria impossível fotografar em todos seus detalhes os atos da fala. 
A língua é o depósito das imagens acústicas, e a escritura a forma 
tangível dessas imagens. 
  
 

O Q’eqchi’ considerado como idioma é um objeto de estudo das ciências da 

linguagem, sendo característico dos seres humanos em suas interações sociais, 

as quais são tão diferentes que podem considerar-se como gêneros discursivos 

ou gêneros de texto, segundo Bajtin (1979: 248) 

 
As diversas esferas da atividade humana estão todas relacionadas 
com o uso da língua. Por isso está claro que o caráter e as formas 
de seu uso são tão multiformes como as esferas das atividades 
humanas, o que, obviamente, em nada contradiz a unidade 
nacional da língua. O uso da língua se realiza em forma de 
enunciados (orais e escritos) concretos e singulares que 
pertencem aos participantes de uma ou outra esfera da práxis 
humana. Estes enunciados refletem as condições específicas e o 
objeto de cada uma das esferas não só por seu conteúdo 
(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção  dos 
recursos léxicos, fraseológicos e gramaticais da língua, mas sim, 
principalmente, pela sua composição  ou estruturação. Os três 
momentos mencionados – o conteúdo temático, o estilo e a 
composição – estão vinculados indissoluvelmente na totalidade do 
enunciado e são determinados, de um modo semelhante, pela 
especificidade de uma esfera dada de comunicação. Cada 
enunciado separado é, certamente, individual, mas cada esfera de 
uso da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados. A tudo isto se lhe denominam GÊNEROS 
DISCURSIVOS.  

 
Aquele que fala Q’eqchi’ por ser sujeito social se comunica por meio de 

gêneros discursivos de forma oral  ou escrita, que tem uma forma lingüística já 

determinada e não fica simplificado somente em orações ou frases. 
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Para poder falar de texto é necessário indicar que é a Lingüística Textual 

como uma rama da lingüística que toma o texto como objeto de estudo. Este 

processo iniciou na metade da década dos 60. A partir desta data foram dadas 

diferentes definições do texto, segundo Villaça (2004-XII) 

 
1. O texto como frase complexa ou sinal lingüístico mais elevado na 

hierarquia do sistema lingüístico. (esta é uma concepção de base 
gramatical). 

2. O texto como signo complexo (concepção de base semântica). 
3. O texto como expansão tematicamente centrada de 

macroestruturas (concepção de base semântica). 
4. O texto como fato complexo da capacidade de falar. (concepção 

de base pragmática). 
5. O texto como discurso “congelado”, como produto acabado de 

uma ação discursiva (concepção de base discursiva) 
6. Ol texto como meio especifico de realização da comunicação 

verbal (concepção de base comunicativa). 
7. O texto como processo que mobiliza operações e processos 

cognitivos (concepção de base cognoscitiva). 
8. O texto como lugar de interação entre atores sociais e de 

construção interativa de sentidos (concepção de base sócio 
cognitiva-interacional). 

 

Para os interesses desta investigação vamos tomar como definição de texto, 

que segundo Mugrabi (2002:13) 

 
“Usamos a noção de texto para referir-nos a toda produção verbal 
(oral o escrita) que envia uma mensagem lingüisticamente 
organizada tendente a produzir sobre seu destinatário um efeito 
de coerência”. A mesma autora assinala que os textos estão 
dotados de certas características comuns; 
 Cada texto esta relacionado de interdependência com as 

propriedades do contexto de sua produção. 
 Cada texto apresenta um modo determinado de organização 

de seu conteúdo referencial. 
 Cada texto está composto por frases articuladas umas com 

outras seguindo regras composicionais mais ou menos 
estritas. 

 Cada texto aciona mecanismos de textualização e modos de 
enunciação particulares, destinados a garantir sua coerência 
interna. 
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Tanto Bajtin como Mugrabi indicam que os textos se desenvolvem em 

atividades sociais diversas e que com a criação de diversos gêneros textuais nos 

quais cada palavra vai dirigida a um determinado interlocutor. É necessário saber 

que não há conseqüência sem expressão, linguagem e comunicação. Que o 

Q’eqchi’ como idioma não se separe desta forma de produção de textos nas  

diferentes atividades humanas. 

 

 Por esta razão não devemos considerar o texto como um só extrato de 

literatura, é qualquer manifestação verbal que se produz num intercambio 

comunicativo. Poderia dizer-se que o texto então é uma amostra de linguagem 

oral como uma amostra de linguagem escrita. Não existe nenhuma extensão 

prefixada para que um conjunto de palavras possa constituir um texto. Os limites 

dependem da intenção comunicativa o falante. Para que uma amostra verbal seja 

texto precisa ter um tema, falar sobre alguma coisa, ter uma intenção. 

 

O texto narrativo é um gênero textual que se desenvolve dentro de 

atividades humanas de forma oral e escrita, que responde a necessidades, 

interesses e condições de funcionamento de acordo com a sociedade Q’eqchi’. 

Também, sempre é algo mais que uma simples enumeração ou uma ordem 

sucessiva de eventos e incidentes. A narração os organiza como un todo 

inteligível. 

 

A diversidade de gêneros textuais que são produzidos pela atividade 

comunicativa do ser humano é imensa tais como; a explicação, uma 

argumentação, um poema etc. Mugrabi (idem: 67) el gênero narrativo é:  

 
Um macro-gênero no sentido de que engloba varios gêneros: 
conto, novela, relato histórico, relato de experiências vividas, 
novela corta, historia de vida, fábula, mito, crônica, etc. Esta 
variante do gênero narrativo tem em comum o fato de evocar 
acontecimentos passados os quais se encontram afastados da 
situação socio-material de produção. Em outras palavras, 
atualizam representações (de ações, de acontecimentos, de 
estados ou de relações) que são organizadas num mundo 
discursivo distanciado do mundo da interação social em curso. 
“Essas representações remetem a fatos passados e comprovados, 
a fatos plausíveiss ou puramente imaginarios cuja apresentação 
está articulada a uma origem temporal que ubica o começo da 
historia”.  
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Segundo Charaudeau; Maingueneau (2004: 48)   

 
Inicialmente é preciso a apresentação de una sucessão temporal 
de ações; em seguida, uma transformação mais ou menos 
importante de certas propriedades iniciais dos atores que seja 
exitosa ou um fracasso, ou seja, é preciso que uma elaboração da 
intriga estruture e dê sentido a essa sucessão de ações e de 
eventos no  tempo”. 

O idioma Q’eqchi’ como qualquer língua, em seu esquema textual, é uma 

representação de seu universo cultural, e a narração é um dos diversos textos 

que se utilizam para a manifestação e comunicação entre os falantes. O Q’eqchi’ 

como língua apresenta-se como um microcosmo da cultura, tudo o que esta 

possui se expressa através da língua, também a língua por si só é um fato 

cultural. 

  

A narração Q’eqchi’ como um gênero textual que se desenvolve entre as 

atividades humanas em forma oral e escrita, que responde a necessidades, 

interesses e condições de funcionamento de acordo com a sociedade Q’eqchi’. 

Apresenta suas proprias definições nas quais pontualiza que são ações vividas 

em tempos passados que servem para pensar e refletir para a vida dos filhos e 

filhas. 

 

O texto é entendido como um todo, constituído inteiramente por uma forma 

coerente, que permite a comunicação humana e que é construída num contexto 

determinado, com uma intencionalidade e dirigido a determinado interlocutor. No 

marco da textualização, ao construir as formas lingüísticas, o sujeito falante 

realiza operações psicolingüísticas para a organização em linha do conteúdo que 

desejar, a coerência é fundamental para que a comunicação tenha sentido,  para 

o qual, as operações de conexão, de coesão (verbal e nominal) e de 

posicionamento enunciativo, são os indicadores da configuração do texto. Para 

Van Dijk (1980:13). A coerência é uma das propriedades semântica dos 

discursos, baseada na interpretação de cada frase individual, e ao mesmo tempo, 

está relacionada com a interpretação de outras frases.  
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a) Operação de Conexão 
É a propriedade pela qual o texto pode ser compreendido como uma 

unidade cujas partes estão relacionadas entre si e também com o contexto e a 

situação na qual se produz o texto. Segundo Lewandowski (2000:73)  

 
As partes do texto entre si e com os elementos contextuais e 
situacionais, são os constituintes do texto como instrução de 
conexão...  Os portadores destas instruções de conexão são: a 
congruência, a repetição e diferentes tipos de entretecimento de 
frases ou coerência textual. 

 
E segundo Mugrabi (2002. 32) as operações de conexões implicam: 
 

O andamento de vários mecanismos que articulam a progressão 
temática e da estruturação do texto; Estes mecanismos explicitam 
as relações existentes entre os diferentes níveis de organização 
de um texto. As unidades lingüísticas que asseguram a função de 
conexão são qualificadas como organizadores textuais. 
 
Desde um ponto de vista morfológico estas unidades se 
organizam em: 

- Um subconjunto de advérbios ou de locuções adverbiais 
de caráter transfrástico.  

- Um subconjunto de sintagmas preposicionais e certos 
sintagmas nominais 

- As conjunções coordenadas, em sua forma simples ou 
complexa de locução.  

- As conjunções subordinadas 
 
Desde o ponto de vista funcional estas unidades podem 
estabelecer relação variada de tal maneira que podemos organizá-
los nas seguintes categorias.  

- Organizadores temporais 
- Organizadores espaciais 
- Organizadores enumerativos 
- Organizadores reformulativos 
- Organizadores aditivos 
- Organizadores conclusivos 
- Organizadores lógico-argumentativos 

 
 
 
Estas unidades lingüísticas aparecem no interior dos textos produzidos nas 

línguas neolatinas. Cómo serão no Idioma Q’eqchi’? 
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b) Operações de coesão  

 Está constituída pelo conjunto de todas aquelas funções lingüísticas que 

indicam relações entre elementos de um texto.  

 

Villaça (2004-18) indica que coesão “são os processos de sequencialização 

que asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação lingüística significativa entre 

os elementos que ocorrem na superfície textual”. E Mugrabi (2002-35) que;  

 
As operações de coesão organizam a progressão temática e a 
repetição das unidades de representação / conhecimentos 
mobilizados num texto, através de diversos mecanismos.   
 
- As anáforas 
São unidades que podem retomar elementos do texto para reativar 
no interlocutor as informações da temática por meio de nomes ou 
pronomes, entre os que se pode mencionar. 

a) A pronominalização 
b) As definitivações 
c) As substituições léxicas 
d) A repetição 
e) A elipse 
 

- Tempos Verbais 
São as unidades que retomam elementos do texto que se 
enfoca especificamente no predicado que seria um constituinte 
da oração cujo núcleo é o verbo e que conta com outros 
modificadores que também podem considerar-se como 
sintagmas.   

 

Estas unidades lingüísticas sucedem no interior dos textos produzidos nas 

línguas neolatinas. Cómo serão no Idioma Q’eqchi’? 

 

c) Operações de Posicionamento Enunciativo e de Vozes Enunciativas 
Para Mugrabi (2002-39) as operações de posicionamento enunciativo são: 

As tomas de posição do enunciador diante do que enuncia, e as 
“vozes enunciativas” são as modalidades de integração dos 
propósitos de “enunciadores” que podem ser introduzidos no texto. 
As unidades lingüísticas que podem marcar as operações são as 
seguintes: 

- Tempo do verbo em condicional 
- Os auxiliares de modo certos advérbios 
- Frases impessoais. 
- Inserção direta: o discurso direto 
- A inserção indireta: o discurso indireto 
- Inserção indireta livre: o indireto livre 
-  

Estas unidades lingüísticas ocorrem no interior dos textos produzidos nas línguas 

neolatinas. ¿Como serão no Idioma Q’eqchi’? 

 



 56

2.4 Método e Procedimentos Metodológicos para a Colecta de Dados 
  

2.4.1 SUJEITOS 

Com esta investigação pretendo ampliar a base de conhecimentos no 

Idioma Q’eqchi’, com relação a abordagem da língua, esclarecendo que se realiza 

desde o ponto de vista textual.  

Esta investigação pode ser considerada como “qualitativa” e o propósito é 

identificar a configuração lingüística da narratividade no idioma Q’eqchi’.  

Conforme a Bonilla y Rodriguez (2000, apud, Bernal, 2006; 57) 

Orientam-se a profundizar casos específicos e nao a generalizar. 
Sua preocupação não é prioritariamente medir, sino qualificar e 
descrever o fenômeno social a partir de rasgos determinantes, 
segundo sean percebedos por os elementos mesmos que están 
dentro da situação estudada.  

E Schwartzman (1993:45) 

A investigação qualitativa, também, facilita a aprendizagem das 
culturas e as estruturas organizacionais porque proporciona ao 
investigador formas de examinar o conhecimento, o 
comportamento e os artefatos que os participantes compartem e 
usam para interpretar suas experiências. 

 

Considerando os postulados de Faundez (1992), Mugrabi; Doxsey; (2003: 

45) “toda investigação é um processo de construção ao mesmo tempo em que um 

objeto e um método”.  Desejo esclarecer que nesta investigação integrou-se  uma 

variedade de técnicas para obter a informação. Cada técnica utilizada pôde ser 

modificada e ajustada às necessidades da investigação.  

A técnica utilizada é a de grupo focal, que segundo Krueger (1991;76). “é 

uma das técnicas para recopilar informação dos métodos qualitativos de 

investigação. Um grupo focal pode definir-se como uma discussão 

cuidadosamente desenhada para obter as percepções sobre uma particular área 

de interesse”. É uma forma de atividade que combina em forma interrelacionada, 

a investigação e as ações desenvolvidas pelo investigador, com a participação 

dos sujeitos em todo o processo. 
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Os sujeitos com os quais se trabalhou são dez professores que trabalham 

nas cinco escolas de Xch’ool Ixim, que possuem certas características em 

comum; predominantemente das mesmas comunidades, falantes de Q’eqchi’, o 

que permitiu obter os dados ou informação sobre a narratividade em Q’eqchi’.  

 

2.4.2 Recoleta de dados  
O trabalho com os professores realizou-se por meio de diferentes 

processos os quais menciono.  

1. Contextualização  

Consistiu em orientar e situar os professores em fatos reais e naturais às 

condições das comunidades, dos falantes, dos espaços e tempos nos quais 

ocorre uma narração. Deste modo se podem reunir e redigir os textos narrativos 

em Q’eqchi’. Com o fim de criar uma situação de produção das narrações.  

2. Reflexões 

Realizaram-se diversas reflexões em grupo, e foram respondidas diversas 

perguntas, atividades que foram moderadas por mim como investigador. Entre as 

perguntas pode-se mencionar; ¿Qual é o objetivo das narrações? ¿Para quem 

estão dirigidas as narrações?, ¿Em que momento são narradas? Para ter as 

mesmas orientações e objetivos sobre a narração em Q’eqchi’. 

3. Produção de textos 

O processo de trabalho para a produção dos textos em idioma Q’eqchi’, foi 

proposto aos professores como uma formação sobre gêneros textuais, e que se 

inicia com a narração. O que se pretende com esta formação é proporcionar aos 

professores os elementos básicos teóricos e práticos para realizar análise textual 

a partir do idioma e com o idioma. 

4. Coleta de dados 

Conforme a contextualização das reflexões e por meio dos professores foram 

reunidas doze narrações, todas escritas pelos professores, em idioma Q’eqchi’, as 

quais são narradas nas comunidades Q’eqchi’, em diversas situações como: 

plantação do milho, reuniões comunitárias,  conversas entre famílias), 
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2.4.3 Procedimento Para a Análise de Dados 
 
Depois da coleta dos dados, partiu-se para a seguinte fase que é a de 

organizar, hierarquizar toda a informação para a realização da respectiva análise. 

Com a intenção de compreender, explicar e realizar a análise crítica da 

configuração lingüística da narratividade em Q’eqchi’ realizaram-se em diferentes 

processos.  

 

1 Transcrição de dados 

 

A partir das reflexões realizadas com os professores sobre:  

- O objetivo das narrações 

- Para quem estão dirigidas 

- O momento de realizar as narrações 

- As possíveis concepções a partir do idioma 

 

Foi produzida uma grande quantidade de dados que transcrevi ao computador, 

como também as narrações produzidas, para realizar a análise correspondente. 

Todos estes dados foram produzidos em idioma Q’eqchi’, e logo realizei as 

traduções necessárias para alcançar os objetivos previstos.  

 

2 Ordenamento de dados 

 

Uma vez transcritos todos os dados, realizei um ordenamento dos mesmos 

para facilitar sua analise da seguinte maneira:  

 

a) Os dados obtidos como resultado das reflexões, em torno das 

narrações, considerando as interrogantes: Qual é o objetivo das 

narrações? Para quem estão dirigidas as narrações? Em que 

momento são narradas?. 
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b) As narrações para poder identificar as unidades lingüísticas 

responsáveis pelas operações de coesão, de conexão e de 

posicionamento enunciativo que intervém no texto narrativo em 

idioma Q’eqchi’. Utilizando algumas interrogantes como guias para a 

análise: Como iniciam as narrações? Como se desenvolve a 

temática? Como é que se desenvolve a ação? Como é que termina? 

Como é que transmite o objetivo ou a moral social? Como é que 

aparecem as personagens hierarquicamente? Que tipo de 

personagens aparecem? Que rol assume o narrador? 

 

3 Analise de dados  

Foram analisadas as produções dos sujeitos através de um processo que se 

realizou fazendo inter-relação com o fundamento teórico, para dar-lhe uma 

coerência à investigação. Tomoram-se como documentos de consulta os que se 

apresentam na bibliografia relacionada com a investigação.  

 

4 Informe final  

Foi realizado por meio do ordenamento dos dados já analisados o que facilitou 

definir as conclusões da investigação.  

 

A familiaridade cultural, social e da linguagem, a coleta de dados e a 

análise facilitaram de alguma maneira todo o processo. Ainda mais, a riqueza 

conceitual e descritiva dos dados permitiu determinar alguns elementos de 

aplicabilidade das descobertas aos processos educativos. Do mesmo modo é 

muito importante assinalar que os professores o estão participando nesta 

investigação não só para a coleta de dados, mas existe um plano de formação 

para poder realizar todo um processo de análise sobre a narração em idioma 

Q’eqchi’, e dar a pauta para a abordagem de outros gêneros textuais no mesmo 

idioma.   
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CAPITULO III  
 

APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 
 

A língua Q’eqchi’ é usada pelos falantes em diferentes esferas sociais uma 

delas é a de educar, neste aspecto uma das formas que se emprega é a 

narração, que pode encontrar-se de diferentes temáticas e cada uma delas 

transmite ensinamentos diversos, que permitem o atuar de jovens, crianças e 

adultos em sua vida e a sociedade. 

 

Por esta razão neste capítulo apresentam-se os resultados das doze 

narrações analisadas, com o propósito de identificar a configuração textual da 

narratividade no idioma Q’eqchi’. Esta se realiza em cinco fases, de acordo com 

os objetivos específicos da investigação.   

 
3.1 Classificação do “corpus” das narrações recolhidas em idioma  Q’eqchi’ 

conforme os protagonistas, os objetivos e os destinatários. 

3.2  Descrição dos aspectos situacionais das narrações recolhidas em 

Q’eqchi’. 

3.3  Análise dos significados culturais atribuídos às narrações em Q’eqchi’.   

3.4  Descrição da estrutura da narratividade em idioma Q’eqchi’. 

3.5  Descrição do funcionamento de certas unidades lingüísticas nas narrações 

Q’eqchi’. 

 

A participação dos professores que trabalham nas escolas de Xch’ool Ixim 

foi muito importante para a coleta e análise das narrações, os dados coletados se 

analisaram em diferentes processos, o que permitiu ter informação sobre a 

estrutura, conhecer aos protagonistas, objetivos, destinatários e certas unidades 

lingüísticas nas diferentes narrações.   
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3.1  Classificação do corpus das narrações de acordo com os protagonistas, 
objetivo e destinatário. 

 
Foram analisadas doze narrações, que são algumas da imensa quantia, 

que existe nas comunidades, cada uma delas foi analisada por meio de algumas 

perguntas que serviram como guia para abordar cada narração. 

 

• Como iniciam as narrações? 

• Como se desenvolve a temática? 

• Como é que se desenvolve a ação? 

• Como termina? 

• Como se transmite o objetivo ou a moral social? 

• Que papel adota o narrador? 

• Por que existem as narrações? 

 

De acordo com os protagonistas das doze narrações estudadas podem 

classificar-se em dois grupos:  

 

a) Narrações cujos protagonistas são seres humanos 

b) Narrações cujos protagonistas são animais 

 

As narrações do primeiro grupo nas quais os protagonistas são seres 

humanos, são as mais numerosas; nove narrações das 12, enquanto que do 

segundo grupo no quais os animais são os protagonistas, são três das 12 

narrações.  Nos quadros seguintes poderemos observar como é que se 

distribuem.  
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Quadro 1.  Narrações cujos protagonistas são seres humanos 
 

No. Nome em Q’eqchi’ Tradução ao  Português 

1 Jun li saaj kikame’ xb’aaneb’ aj 

ch’ol winq.  

O jovem que foi levado pelos Ch’ol  

Winq8. 

2 Li winq aj yo O homem caçador. 

3 Eb’ li al ke’suq’i chi maxil Os jovens que se converteram em 

macacos. 

4 Li winq aj b’alaq ut li eechal k’anjel O homem enganador e o dono do 

trabalho 

5 Li winq aj b’alaq ut li k’aleb’aal O homem enganador e a 

comunidade9. 

6 Li winq kisuq’i jô’ so’sol O homem que se converteu em 

corvo 

7 Li wiib’ eb’ aj k’amol kayuuk Os dois que levam a canoa 

8 Li cheekel ixq kitaaqek xb’aan 

qawa’ tzuul ilob’ xk’ab’a’ 

A anciã que foi perseguida pelo 

cerro10 qawa ilob’11  

9 Li winq aj k’alom O homem campesino 

 
 
 

Quadro 2. Narrações cujos protagonistas são animais. 
 
No. Nome em Q’eqchi’ Tradução ao Português  

1 Li yuk ut li ib’oy O bode e o tatu 

2 Laj b’alaq aaqam ut li hix A cotia enganadora e o tigre 

3 Laj uch ut li rikan hix xk’ab’a’ O graxaín e seu tio o tigre 

 

 

                                                 
8 Ch’ol Winq: é um termo usado em Q’eqchi’ para nomear aos antepassados, a seres que vivem em outra 
dimensão temporal e que representam respeito, reverência e que são sagrados.  
9 Comunidade é um sinônimo de aldeia.  
10 Cerro; termo  utilizado para nomear a uma colina, uma lomba. Para o Q’eqchi’ é um lugar sagrado.  
11 Qawa ilob’; é o nome de um cerro.  
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 Apresentam-se dois exemplos de narrações um de cada grupo, para a 

transcrição das narrações foi mantida a estrutura original, do mesmo modo nas 

traduções ao espanhol.  

 

Quadro 3. Exemplo de Narrações cujos protagonistas são seres humanos 
 
Li winq aj k’alom                                           O homem campesino 

Junxil chaq q’e kutan kiwan jun winq 
jwal nak’anjelak, naxk’am kakab’ li 
k’aleb’aal ch’iich’, jwal k’i naxk’ale chi ru 
jun kutan, ab’anan li winq a’an yal 
naxk’e chi k’anjelak li ch’iich’ xjuneseb’ 
yal sa’ aatin.  
 
 
Naq nawulak b’ar wi’ ok re chi k’anjelak 
yal naxlap li ch’iich’ sa’ ch’och’, 
naxxuxb’ak ut nake’ok li ch’iich’ chi 
k’anjelak; laj eechal re yal yooq chi 
rilb’aleb’.  
 
Jun kutan naq li rixaqil kispatz’ re, k’a’ 
ru nakaja’le k’anjelak rik’in wiib’ chi 
ch’iich’ chan re li xb’eelom, li b’eelomej 
ink’a’ kichaq’ok. Li ixq kixk’a’uxla naq toj 
tento naq taaxik rilb’al chan ru 
nak’anjelak,  
 
jo’ wulajaq nakiko’o li ixq rilb’al li 
xb’eelom, kiwulak b’ar wi’ yook chi 
k’anjelak, kisach xch’ool naq kiril li 
ch’iich’ yal xjuneseb’ yookeb’ chi 
k’anjelak. Li ixq kixjap re xse’enkil naq 
kirileb’ li ch’iich’ Li ch’iich’ 
nake’t’alamb’ak chi ch’och’ ut ink’a’ chik 
ke’k’anjelak.  
 
li winq jwal kiraho’ sa’ xch’ool, kiyaab’ak 
rik’in naq kisache’ li xwankilal xb’aan li 
rixaqil. 
 
Chalen a’an naq kikana naq toj rik’in 
chik xmetz’ew li winq naru  tk’anjelaq li  
ch’iich’, yal xmaak li ixq naq kixsach  
xwankilal li winq. 

Há muito tempo existiu um homem que 
trabalhava muito, levava dois facões e 
era muito o trabalho que realizava 
durante um dia, mas o homem o que 
fazia trabalhar os facões simplesmente 
com falar-lhes.  
 
 
Quando chegava ao lugar no qual tinha 
que trabalhar ele fincava os facões na 
terra, lhes assobiava e os facões 
começavam a trabalhar, o dono só os 
observava.  
 
Um dia sua esposa lhe perguntou, 
¿como fazes para trabalhar com dois 
facões? o esposo  não respondeu. A 
esposa pensou que tinha que ir para 
ver como é que trabalhava. 
 
 
 No dia seguinte quando a esposa foi 
ver a seu esposo chegou ao lugar no 
qual estava trabalhando, ficou surpresa 
quando viu aos facões trabalhando 
sozinhos. A esposa começou a 
gargalhar rindo dos facões e estes 
caíram sobre a terra e não trabalharam 
mais. 
 
 O homem sentiu uma dor no coração, 
chorou porque perdeu seus dons por 
causa da esposa. 
 
Desde então o homem tem que usar a 
sua força para trabalhar com o facão, e 
por culpa da mulher ele perdeu seu 
dom de controlar os facões.  
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Quadro 4. Exemplo de Narrações cujos protagonistas são animais. 
 
Laj b’alaq’ aaqam ut li hix                            A cotia enganadora e o tigre 

 
Sa’ jun chaq kutan, kixb’alaq’i li hix li 
aaqam rik’in xlowb’al ru li map sa’ jun 
b’e.  

 
Yook chi b’eek li aaqam naq kixtaw jun 
Toon map tub’tu ru yook chi hirek 
xb’aan xq’anal, ki’ok xmolb’al re  
tixlow. Kixsik’ wiib’ xpek re xjorb’al, jun 
nim ut jun kach’in Kischunub’ rib’ sa’ 
xb’een li nimla pek, naxchap ru li map, 
naxt’anab’ sa’ xyanq ra’ tojo’ naq 
naxten chi ru li saajil pek; rajlal naq 
Naxten li map naxk’itz’ li rit, re naq 
ink’a’ naxtaw li xnaq’ rit Chi pek. Lojlo 
xnaq’ rit sa’ xb’een li pek ut najumjut 
chi k’uxuk map  
 
 
 
 
 
naq koxtawe’q xb’aan li hix:  
_k’a’ru yookat, chan li hix re, 
_yookin xk’uxb’al inmap, chan li 
aaqam naq kichaq’ok,  
__ okwe chaatiwb’al xb’aan naq 
tintz’okaaq laa’in, chu’uxre xb’aan li 
hix,  
 
jwal naq kixiwak li aaqam, ab’an sa’ 
jun paat kichaq’ok ut kixye; Ink’a’ 
qawa’ hix chan put ru a’an ma yooko 
ta b’i’ chi po’k, ket aawe ru aache’ a’in, 
a’an yookin xketb’al laa’in, jwal sa 
xlowb’al, yal chawil aran taweek’a naq 
sa.  
 
 
 
 

 
Um dia o tigre foi enganado pela cotia  
por comer um fruto chamado map12, 
no seu caminho. 
 
Estava caminhando a cotia quando 
encontrou uma árvore de map que 
estava carregada de frutos e que 
estavam caindo porque estavam muito 
maduros. Começou a recolhê-los para 
comê-los. Procurou duas pedras para 
quebrá-las, uma grande e uma 
pequena. A cotia sentou-se sobre a 
pedra grande, agarrava o fruto o 
colocava entre suas pernas para que 
ficasse sobre a pedra, logo com a 
pedra pequena golpeava o fruto; mas 
a cotia sempre que golpeava a fruta 
movia para trás seu corpo para não 
machucar seus testículos ao quebrar a 
fruta.  
 
Nestas encontrava-se a cotia quando 
a encontrou o tigre e ele lhe disse: 
-¿que estás fazendo?  
-estou comendo este fruto lhe 
respondeu a cotia. 
-agora mesmo vou te comer porque 
tenho fome, disse-lhe o tigre. 
 
A cotia se assustou muito, mas de 
alguma forma lhe respondeu e lhe 
respondeu: 
-Não, don tigre, mas que é isso, ¿por 
acaso estamos brigados? Melhor é 
que coma deste fruto que é desta 
árvore.  Isto é o que eu estou fazendo. 
É muito saboroso ao comê-lo, prove e 
saberá como é gostoso. 
 
 

                                                 
12 Map é um termo em Idioma Q’eqchi’, contudo se conhece também como COYOL.  (Donahua coyolli). 
Palmeira de mediana altura, de cujo tronco, com de espinhos longos e fortes, se extrai uma bebida que 
fermenta rapidamente. Produz grandes cachos com una fruta de polpa amarelenta e osso preto duríssimo que 
serve para fazer amuletos e contas de rosário, botões, anéis e outros enfeites. 
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Tikto kixpaab' raatin li aaqam li hix ut 
kixpatz':  
 
__Chan ru tinb'aan b'i' re xjorb'al, aah, 
mako ch'aájta, laa'in yal chi ru xnaq 
wit Ninjor, nint'anab' ke aamap sa' 
xb'een xnaq' wit ut ninten chi Pek aran 
najore', il chawil chan ru ninb'aan 
laa'in. Chunchu li Aaqam sa' xb'een li 
pek, naxchap ru li map, naxt'anab' sa' 
xb'een li xnaq' tojo' naq naxten chi 
pek, naq naxten li map chi pek,  
naxk'itz' li rit re naq ink'a' naxtaw  
xnaq' rit; chi ru b'an li pek chunchu wi', 
naxsumteni rib' li map naq najore'. 
Kixb'aan na’oxib'aq sut chi jo' kan ut li 
hix kixpaab' chi yaal naq ya chi ru 
xnaq rit naxjor li map li aaqam.  
 
 
 
 
 
Ki'ok xyalb'al re li hix. Kixchunub' chi 
ru li pek chunchu wi' li aaqam, kixchap 
jun ru li map, kixta'anab' sa' xb'een 
xnaq' rit, tojo' naq kixten chi pek; ab'an 
ink'a' kixk'itz' li rit jo' nax- B'aan li 
aaqam, tz'aql a'an chik li xnaq' rit 
kixten chi pek Rech xikik li map; 
telaamil ru ch'och' xb'aan xmay, 
kixmoch'o Xnaq li rit ut tixtolk'osi rib' 
xyalb'al xkamik.  
 
 
Naq ko sa' aanil li aaqam:  tuntun tz'ej, 
tuntutn tz'ej! Chalen naq koxmuqunq 
ut aran kikole'.  
 

Rapidamente convenceu ao tigre e 
perguntou: 
 
-¿Como vou fazer para quebrá-lo? 
-ah não é difícil, disse a cotia. Eu 
simplesmente os quebro com os meus 
testículos, coloco o fruto sobre meus 
testículos e o  bato com a pedra 
pequena e então se  quebra, pode 
observar como eu faço. Sentada a 
cotia sobre a pedra, agarrava o fruto e 
o colocava sobre seus testículos e 
depois os golpeava com uma pedra; 
quando golpeava o fruto com a pedra 
afastava para atrás seu traseiro para 
não machucar os testículos, mas  
sobre a pedra na qual esta sentado; 
batia no fruto com a outra pedra e se 
quebrava. Ele fez isto umas três vezes 
da mesma forma e o tigre acreditou  
que era certo que com os testículos a 
cotia quebrava o fruto map. 
 
O tigre começou a tentar, se sentou 
sobre a pedra na qual estava a cotia, 
pegou um fruto map, colocou-o sobre 
seus testículos depois bateu nele com 
a outra pedra, mas não se afastou 
para atrás, como fazia a cotia;então 
ele deu nos seus testículos juntamente 
com o fruto. O tigre caiu no solo por 
causa da dor. O tigre pegou nos 
testículos rolando pelo solo sentindo a 
morte. 
 
A cotia aproveitou o momento e saiu 
correndo, gritando de felicidade 
“tuntuntz’ej13”, “tuntuntz’ej” até que 
desapareceu. Foi assim que se salvou 
do tigre.  

 
 
 

                                                                                                                                                    
13 Tuntuntz’ej,  é um termo de Q’eqchi’ que pode significar uma expressão de alegria, de deboche pela 
astúcia da cotia.  

 



 66

Para que a narração tenha vida, e cumpra alguma função dentro das 

sociedades devem existir alguns elementos mínimos como; O narrador, os 
personagens e a ação.  

O narrador é a pessoa que narra. Vai contando o que acontece e 

apresentando os personagens que são os seres aos quais lhes ocorrem os fatos 

que o narrador diz. A ação corresponde aos fatos que se contam na narração.  

 

Os personagens aparecem conforme vão se desenvolvendo as situações 

nas narrações. E cada um deles tem um papel e uma importância para a 

coerência do texto.  

 

 De acordo com a forma que os personagens vão adquirindo na vida, vão 

realizando ações, assim tambiém vão tendo sua propria importância e vão 

complementando as ações e situações nas quais aparecem.  

 

 No exemplo que apresento no seguinte quadro pode-se observar o papel 

dos protagonistas e como é que cada um vai complementando o outro.  

 

Narração Personagens Ações 
Saaj al  
 
O jovem 

-ele foi trazer lenha 
-ele encontrou uma jovem na 
montanha e ele foi com ela. 
 -ele limpou dezesseis “cuerdas”, ele 
queimou, ele plantou e na manhã 
seguinte ele colheu 
-ele chegou outra vez a sua casa, já 
sozinho, contou o que passou e 
morreu 

Xna’ xyuwa’ li saaj al 
Mãe e pai do jovem 

-doeu o coração deles  
-eles trataram de procurá-lo 

Jun li saaj 
kikame’ 
xb’aaneb’ aj 
ch’ol winq 
 
 
 
Um Jovem 
que foi levado 
pelos Ch’ol 
winq. 

Tuq’ix 
 
A jovem 

-ela levou o jovem à sua casa no  
coração da montanha. 
 -só lhe disse para-te sobre meus pés
-ela deu-lhe sua comida no  trabalho 
do jovem 
-ela ajudou ao jovem com o trabalho 
que lhe deixaram 
-ela ficou como esposa do jovem e 
tiveram um nenê varão 
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-ela retornou ao jovem no lugar no 
qual o encontrou. 

 

Xna’ xyuwa’ li tuq’ix 
 
Mãe e pai da jovem  

-eles lhe deixaram um trabalho para 
que pudesse conseguir a jovem 
como sua esposa.  
-Eles lhe entregaram sua esposa ao 
jovem. 
-elos disseram à jovem que teria que 
voltar ao lugar de onde vinha porque 
não podia continuar vivendo com 
eles.  

 

O jovem, já não regressa a sua casa, os outros personagens, neste caso 

seus pais, realizam diferentes ações. Agora vejamos que a jovem e seus pais 

também têm uma importância, sem eles tudo o que se disse do jovem não teria 

sucedido, nem teria sido possível construir um texto coerente.  

 

É por isso que considero que os personagens complementam uma a outra, 

ao contrario quando se pensa que alguns são os personagens primários e outras 

as secundarias, esta e uma hierarquização vertical. Para o pensamento Q’eqchi’ a 

forma é em espiral na qual  todos se complementam para desenvolver o texto.  

As narrações em as quais os protagonistas são animais, para os homens 

Q’eqchi’ igual que nossos antepassados, vivencia do mundo circundante repleto 

de mistérios e de forças sobre humanas, é geralmente uma experiência espiritual, 

na qual vontades e poderes se manifestam e atuam sobre o mundo em forma de 

seres diversos.  

Na espiritualidade Q’eqchi’ os animais são símbolos associados às forças 

naturais, aos níveis cósmicos, em todas estas complexas significações dos 

animais, pelo tempo, as energias vitais e a morte; não é objeto deste trabalho 

aprofundar só quero destacar, em termos muito gerais, alguns aspectos que 

considero básicos para a localização e compreensão da existência destes seres 

no pensamento indígena.   
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3.1.1 O Objetivo das narrações 
 

O idioma Q’eqchi’ como toda língua, antes que nada, em seu esquema 

textual, é uma representação de seu universo cultural, é narração é uma das 

diversas formas verbais usadas para a manifestação e comunicação entre os 

falantes. O Q’eqchi’ como língua se apresenta como um microcosmo da cultura, o 

que se expressa através da língua é também, em si mesm, um fato cultural. 

 
A narração, neste caso o gênero textual que vem se empregando pelos 

Q’eqchi’ para a transmissão de certos ensinamentos e emoções, que contém 

normas de vida, relacionamento social e com a natureza. De acordo com os 

resultados da investigação, ratifica-se que a narração tem sido  um texto, utilizado 

e que vem se desenvolvendo de geração a geração, y certamente que os falantes 

deste idioma levam a sua vida com uma base espiritual muito profunda orientada 

ao Qawa Tzuul Taq’a, tem um sentido muito forte de reverencia e respeito à 

natureza e ao sobrenatural. Segundo Harse; De Ceuster (2001:12) 

 
É obvio que na espiritualidade contemporânea q’eqchi’ continua 
havendo expressão à cosmo visão  maya de muitas maneiras 
diferentes: na tradição oral, com refrões, contos, mitos,… com 
cerimônias, rituais, rezas e oferendas, os Q’eqchi’s honram e 
agradecem a Tzuul Taq’a, o Cerro-Valle.  
Em seus sonhos, o Tzuul Taq’a aparece ao Q’eqchi’ e lhe fala. As 
vezes faz-se a interpretação dos sonhos em grupo. O idioma 
contém um ilimitado número de palavras, nomes e expressões que 
diretamente estão relacionadas com o antigo Maya o que 
demonstra uma forma particular de pensar dos atuais povos 
mayas  o que coincide com a cosmo visão.  
 

Entendendo o texto como um todo ele esta constituído totalmente em forma 

coerente, construído num ambiente determinado, com uma intencionalidade e 

dirigido a determinado interlocutor.  
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Segundo a análise realizada das diferentes respostas à pergunta; . K’a’ ut naq 

wankeb’ li seeraq’ Por que existem as narrações? Apresentam-se as respostas  

que refletem o pensamento dos falantes Q’eqchi’. 

 
Quadro 6. Objetivos da narração Q’eqchi’ 
 

Idioma Q’eqchi’ Tradução do Espanhol ao Português 

- Xmaak naq li qamama’ qixa’an 

xe’raj chaq xxkob’al li junjunq chi 

na’leb’ chi seraq’inb’il re naq ink’a’ 

nasach malaj ink’a’ naraqe’. 

 

- Re xkeeb’al xna’leb’ li saaj ut li 

nimqal poyanam re naq os te’wanq 

 

- Cho’q re q’usuk cho’q re na’leb’ak 

cho’q re k’a’uxlak, cho’q re xtijb’aleb’ 

li alalb’ej k’ajolb’ej re naq us 

wanqeb’ sa’ xyu’ameb’. 

- Naq wankeb’ li seeraq’ re xnawb’al 

chan ru naq xe’wan li k’a’ aq re ru 

junxil li ak wan naq xqataw naq 

xooyo’la. 

- Porque nossos avôs e avós 

quiseram guardar cada um dos 

conhecimentos através das 

narrações para que não sejam 

perdidas ou não se terminem.  

- Para dar-lhes conhecimentos aos 

jovens e adultos para que vivam 

bem.  

- Para corrigir, para refletir, para 

pensar, para educar os filhos para 

que possam levar bem uma vida. 

 

- As narrações estão para saber como 

é que se criou cada uma das coisas 

que já existiam quando nascemos. 

 

Para o Q’eqchi’, as narrações têm um propósito e que estão relacionadas 

com a interação social e natural dos falantes e que têm um processo histórico, 

quando manifestam que são: os avôs e avós14 quem usando a narração 

pensaram em guardar alguns conhecimentos, que vem sendo transmitidos de 

geração a geração.  É claro também que esta orientada para todos, crianças, 

jovens, adultos, anciões, homens e mulheres para organizar, dirigir sua vida de 

uma maneira equilibrada diante da sociedade e a natureza.  

 

                                                 
14 A utilização dos temos dos avôs / avós; se utiliza referindo-se a nossos antepassados Q’eqchi’. 
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Do mesmo modo são para corrigir, refletir, pensar, educar, orientar às 

pessoas sobre suas atitudes, comportamentos, conhecimentos, valores e normas 

de vida. A narração contribuiu com a transmissão de conhecimentos às novas 

gerações, pretendendo o Q’eqchi’ través delas, dar conteúdos para o ensino. 

 

 
3.1.2 Destinatário das narrações 
De alguma maneira o objetivo das narrações e o destinatário estão ligados 

e por questões de análise se realiza a separação. Com base nos resultados se 

apresentam algumas considerações que indicam para que estejam  dirigidas as 

narrações Q’eqchi’.  

 
Quadro 7. Destinatário das narrações. 

 

- Li seeraq’ tz’aqal cho’q reheb’ li kok’al 

malaj chaq’ re saajil poyanam, 

nak’eeman retal naq na’leb’ jo’ ka’in 

jwal aajel ru roksinkileb’ li k’ila seeraq’ 

re najter q’e kutan cho’q re 

xcholob’ankil malaj xk’utb’al oxloq’il 

na’leb’. 

 

- Cho’q reheb’ sajil poyanam ut naru aj 

wi’ roksikil jo’ reheb’ kok’al, xb’aan naq 

moko a’an ta jun muqmuukil ru 

seeraq’. 

 

- Cho’q qe laa’o li wanko sa’ 

ruchich’och’ li ink’a’ naqanaw chan ru 

xwan chaq junxil. 

- As narrações são para as 

crianças, jovens, nos informamos 

de que os conhecimentos como 

estes, são importantes emprega-

los, porque são de tempos antigos 

para explicar ou para ensinar 

sobre o respeito. 

 

-  É para jovens e também para 

crianças porque não é um 

conhecimento que seja um 

segredo 

 

- Para nos, que estamos na terra os 

que não sabemos o que foi a vida 

antiga. 
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 Tanto a utilidade e o destinatário das narrações têm muita relação já que 

estão dirigidas para crianças, jovens e para adultos, para transmitir 

conhecimentos e ensinamentos que orientem a vida dos falantes Q’eqchi’, de uma 

forma global as narrações servem também para refletir e pensar sobre as ações e 

atitudes dos Q’eqchi’.  

 

 

3.2 Descrição dos aspectos situacionais das narrações coletadas em 
Q’eqchi’ 

 
Os resultados encontrados refletem que os Q’eqchi’ concebem a narração 

como um elemento essencial para transmitir alguns ensinamentos, para crianças, 

jovens e adultos.  De acordo com o contexto social no qual vivem os Q’eqchi’, 

cada uma das narrações permite refletir, explicar e obter conclusões de situações 

que os rodeiam. 

 
A concepção do que é a narração desde a cosmovisão Q’eqchi’, apresenta 

algumas caraterísticas específicas, não somente se trata de uma entretenção 

social, mas vai mais além de um campo de ensino de normas de convivencia 

social e natural. Têm suas características próprias dentro das quais se destacam, 

a ação dos personagens, a contextualização dos fatos, numa ordem lógica. Cada 

narração tem um objetivo e um destinatário, principalmente tudo tem um campo 

moral e metafórico próprio. Estes elementos são os que permitem que a narração 

como texto, possa ser  clara  e  compreensível. 

 

Pode observar-se no seguinte quadro no qual se apresentam a concepção 

da narração, segundo os professores.  
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Quadro 8: Concepção de narração 
 

Idioma Q’eqchi’ Tradução do Espanhol ao Português 

-  Li seeraq’ a’an jun na’leb’ uxb’il 

chaq junxil a’yaal chi rix k’a’ ru wank 

ma chi rix poyanam ma chi rix xul ut 

wan chik xkomon. Sa’ junaq seeraq’ 

naru xtawb’al junaq na’leb’ malaj 

naab’al chi na’leb’il li naru 

taak’anjelaq sa’ li xyu’amej jo’ sa’ 

xyu’am li poyanam. 

 

 

- A’an eb’ li na’leb’ yoob’anb’il malaj li 

k’ulb’il sa’ li yu’am. 

 

 

- A’an jun yu’amil seeraq’inb’il na’leb’ 

li nake’k’anjelak re na’leb’ak, 

k’a’uxlak re heb’ li alalb’ej k’ajolb’ej. 

- A narração é um acontecimento que 

sucedeu há muito tempo, Há vários 

tipos: sobre pessoas, animais. 

Numa narração pode encontrar-se 

algum conhecimento ou vários 

conhecimentos que podem ajudar 

na vida ou na vida das pessoas. 

 

 

 

- São os acontecimentos os que se 

pensam ou o que passou na vida. 

 

 

- A narração é um acontecimento 

vivido que funciona para pensar, 

refletir e é para os filhos e filhas. 

 
Considerando a narração Q’eqchi’ como um “gênero textual”, e de acordo 

com as concepções dos falantes, é evidente a importância do papel que tem na 

interação social, que permite a transmissão de conhecimentos, que de alguma 

maneira orientam à reflexão das distintas atividades humanas e que cada uma 

delas responde a necessidades e interesses de acordo com a sociedade Q’eqchi’.  

O notável que se encontra é que a narração é pensada como: ações 

vividas em tempos passados que servem para pensar e refletir para a vida dos os 

filhos e filhas15.   

                                                 
15 Em Q’eqchi’ se utiliza o termo Waswiitz’in, que significa: irmão mais velho, irmão mais novo. Na 
sociedade Q’eqchi’ existem pessoas mais velhas e pessoas de menor idade, que se consideram como os 
irmãos mais velhos e mais jovens, e que se consideram como os irmãos mais velhos, pessoas mais velhas e 
pessoas mais novas em idade, e que se consideram como os irmãos mais velhos e mais novos. São filhos e 
filhas, a narração esta dirigida para eles.  
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Esta forma de conceber a narração Q’eqchi’ poderia dizer-se que se 

assemelha em alguns aspectos à definição de Mugrabi e Charaudeau, 

Maingueneau; que manifestam que são representações que se remetem a fatos 

passados e testemunhados, a acontecimentos plausíveis ou puramente 

imaginários, enquanto que na concepção Q’eqchi’ são fatos vividos que 

aconteceram. 

 

É coincidente, que há uma sucessão temporal de ações, uma 

transformação mais ou menos importante de certas propriedades iniciais dos 

atores que pode ser bem exitoso ou um fracasso, ou seja, é preciso que uma 

elaboração da intriga estruture e de sentido a essa sucesso de ações e de 

acontecimentos no tempo. E confirmando isto Mclare (1997; 170) manifesta que:  

 
A ação da narratividade esta sempre previamente articulada aos 
“códigos culturais” fundamentais (sinais, regras e normas) da 
sociedade. A praxis cotidiana de uma ordem temporal ao mundo. 
Se a vida não estivesse estruturada como uma narrativa, não 
teríamos experiência alguma do tempo. As narrativas possuem 
uma qualidade dialética – são “contadas em quanto são vividas e 
vividas em quanto são contadas”. 

 
A diversidade de textos que se utilizam na comunicação entre os Q’eqchi’ 

apresentam estruturas lingüísticas determinadas de acordo ao contexto, conteúdo 

e objetivo.  As narrações coletadas se desenvolvem em diferentes temáticas e 

cada uma delas contém elementos que são fundamentais para a vida Q’eqchi’, na 

qual podem conhecer a astúcia dos animais, de pessoas, as atitudes de pessoas 

perante diferentes situações, estes textos têm algumas características específicas 

e outras comuns.  
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3.2.1 O momento de narrar 
Um aspecto muito importante na narração é o momento de sua realização, 

aspecto muito particular entre os Q’eqchi’, o que podemos observar por meio dos 

resultados encontrados no quadro seguinte. 

 

Quadro 9. O momento de Narrar 

- naq wan jun naq zonal wanqeb’ sa’ 

ch’ut li junkab’lal malaj anihaq chik 

xkomon junaq li taaseeraq’inq re. 

- Naq nak’eeman na’leb’ sa’ xyaamqeb’ 

li tzolom li saaj al malaj sa’ junaq li 

ch’utam.  

- Nake’xye sa’ zonal li yo’lenk iyaj xim, 

nake’xseeraq’i sa’ xhoonalil li hilank. 

 

- A’an naq nake’ok chi seeraq’ik li 

na’b’ej yuwa’b’ej. 

- Quando há tempo em grupo em  

casa ou outro motivo e que é 

possível fazer a narração. 

- Quando são dados conselhos, 

conhecimentos às crianças e 

jovens em alguma reunião. 

- Durante o tempo de vela durante a 

plantação do milho, também 

narram no período de descanso. 

- Quando os pais começam a 

dialogar, manter diálogos, 

conversar com  os filhos.  

 

A narração que se desenvolve entre os Q’eqchi’ esta relacionada com as 

atividades que desenvolvem no âmbito familiar, comunitário e/ou agrícola. No  

familiar; se reflete por meio da educação dos filhos, orientando-os em quanto a 

sua relação social e natural. Os momentos serão diversificados; nas reuniões de 

famílias, nos trabalhos comunitários, em atividades religiosas, para transmitir 

ensinamentos às pessoas.  

 

Nas atividades agrícolas, como na plantação do milho e outro produto, no 

qual se desenvolvem narrações relacionadas com a natureza, o respeito aos 

animais e a importância que têm o sagrado das sementes e o papel que 

desempenha o homem e as mulheres neste processo.  
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3.3   Análise dos significados culturais atribuídos às narrações em Q’eqchi’.   
 

A análise dos significados das narrações coletadas nesta parte é uma 

aproximação que realizou para assinalar como é que os Q’eqchi’ utilizam a 

narratividade para educar, refletir sobre as diferentes situações que apresenta a 

vida em forma individual e social.  

 

 Este exercício foi possível devido às contribuições que brindaram os 

professores nas reflexões que se realizaram em forma grupal e individual; 

também os diferentes diálogos que se realizaram com algumas pessoas que são 

habitantes de comunidades, a consulta com outras pessoas Q’eqchi’ que não são 

das comunidades.  

 

 A informação coletada sobre o significado das narrações e a análise que 

realizei de cada uma delas, ao tentar decifrar o objetivo, o que se pretende 

transmitir, me  permitiu apresentar o seguinte resultado:  

 

 

Jun li saaj kikame’ xb’aaneb’ aj ch’ol 

winq. 
Um jovem que dói levado pelos Ch’ol 

winq. 

Se reflete como é que os filhos são tão importantes numa família e se alguma 

coisa passa se preocupam e são capazes de realizar todo tipo de ações para 

buscar seu bem-estar. E cada una se rege por normas sociais, como de normas 

de particulares de convivência. Ressalta-se o sagrado e importante que são os 

ch’ol winq para o Q’eqchi’, que têm formas diferentes de vida, normas e 

conhecedores de segredos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

Li winq aj yo O homem Caçador 

No mundo Q’eqchi’ existe um ser supremo “tzuul taq’a” que é o dono, o protetor 

de tudo o que existe no universo, para tomar alguma coisa da natureza é 

necessário pedi-lo ao ser supremo em diferentes cerimônias. O respeito aos 

animais é fundamental para manter o equilíbrio do ambiente, caça-los por 

diversão significa insultar ao tzuul taq’a e pode tomar formas diferentes para dar-

nos mensagens das ações que realizamos. Os anciões são pessoas importantes 

em nossa cosmo visão por sua grande sabedoria, seu conhecimento com respeito 

ao tzuul taq’a, se lhes procura para pedir conselhos, ensinamentos e alguns têm a 

função de ser guias espirituais. 

 

Li yuk ut li ib’oy O bode e o tatu 

Laj b’alaq’ aaqam ut li hix O coatí enganador e o tigre 

Laj uch ut li rikan hix xk’ab’a’ O graxaín e seu tio tigre é seu nome 

Os animais têm um sistema de vida, de alimentação. Cada um tem uma função 

no meio. Por isso é necessário respeita-los. Do mesmo modo cada um tem 

conduta diferente, que pode dar-nos lições para nossa vida. Demonstram-nos 

como é que a astúcia, o engano, a excessiva confiança permitem em ocasiões, 

equivocarmo-nos com os outros. 

Algumas vezes a mesma natureza nos explica algumas situações que acontecem 

em nossas vidas, os animais também são portadores de mensagens, saber 

decifra-los é um elemento que se perdeu atualmente.  

 

Eb’ li al ke’suq’i chi maxil Os jovens que se transformaram em 

macacos. 

O trabalho é sagrado, porque através dele conseguimos ter os alimentos, viver e 

de alguma forma nos permite nos realizar como pessoas. Mentir não é o melhor, 

porque mais cedo ou mais tarde se conhece a “verdade”, a vergonha perante os 

demais é um castigo muito forte. Obedecer aos pais é uma atitude positiva, já que 

se demonstra o valor que têm a dignidade das pessoas é muito importante pelo 

que não se deve brincar com ela. O vicio é prejudicial para qualquer pessoa.  
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Li winq aj k’alom O homem campesino 

O trabalho do homem e da mulher é importante, mas que todos os que devem 

desenvolver se em âmbitos diferentes, sem que haja o divórcio do individualismo, 

mas que se complementem. Isto sucede com a comunicação, a confiança. Não 

existindo esta, pode atingir o trabalho, destruir uma família, então o valor, a 

credibilidade como pessoa se perde perante as outras pessoas.  Os diferentes 

plantios se realizam em tempos diferentes, nos quais o homem  e a mulher devem 

realizar cerimônias para pedir que tenham boa colheita. Também incide em que 

durante um tempo deixam de realizar algumas atividades como casal, como 

homem e mulher. Não realizando o plantio, o trabalho, as ferramentas, tudo sai 

mal.  

 

Li winq aj b’alaq ut li k’aleb’aal O homem enganador e a aldeia 

Li winq aj b’alaq ut li eechal k’anjel O homem enganador e o dono do 

trabalho. 

Que tudo o que vemos e façamos deve ser analisado, não deixar levar pelas 

ilusões e as falsas promessas, porque podemos pagar muito caro nossas 

atuações sem raciocinar e às vezes por ambição. É necessário perguntar aos que 

sabem receber um conselho. Ser cautelosos com o que nos ofereçam que 

parecem fáceis de conseguir e que obtenhamos as coisas sem nenhum esforço.   

 
Li winq kisuq’i jo’ so’sol O homem que se transformou em corvo. 

Os seres, que estamos na face da terra, todos temos determinadas nossas 

funções, não podemos alterar a natureza. Respeitar a função de cada um nos 

permitirá ter equilíbrio social e natural. O trabalho é um elemento importante para 

o homem, para sua sobrevivência, todos têm suas responsabilidades, qualidades 

etc. Tentar ser como o outro, ter inveja pelo que sabe ou tem, somente  nos 

acareará desgraças a nossas vidas.  
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Li wiib’ eb’ aj k’amol kayuuk Os dois condutores de canoa 

Para realizar os diferentes trabalhos devemos estar concentrados, não distrair-

nos com pensamentos que possam desequilibrar nossas emoções. Então as 

conseqüências podem ser graves para nos em forma individual ou de nossas 

famílias.  

 

Li cheekel ixq kitaaqeek xb’aan qawa’ 

tzuul ilob’ xk’ab’a’ 
A anciã mulher que foi perseguida por 

qawa’ ilob’ é seu nome. 

Cada tzuul taq’a tem uma função, um poder, um nome e estão vivos. Que podem 

comunicar-se entre eles e que de alguma maneira se comunicam com as 

pessoas. Quando peçamos perante eles, devemos saber que pedir 

e a quem pedir.  

 

Realizar uma analise para apresentar o significado das narrações, não é fácil 

realizá-lo, já que é complexo explicar alguns termos que se usam em Q’eqchi’.  

Considero que é possível enumerar alguns aspectos que nos transmitem as 

narrações, que podemos denominá-los como os ensinamentos ou conhecimentos, 

que podem guiar-nos em nossas vidas.  

- O respeito a tudo 

- A natureza tem um valor em nossas vidas. 

- O importante que são os anciões em nossas sociedades 

- O tzuul taq’a está vivo 

- O sagrado do trabalho 

- Ser honestos 

- Ser precavidos  

- As pessoas têm dignidade 

- Homens e Mulheres têm responsabilidades comuns e individuais. 

- A complementaridade é um elemento que existe em nossas vidas 

- A comunicação com os outros é fundamental 

- Os integrantes de uma família são muito importantes. 

- Que as famílias e sociedade existem normas de convivência. 

- A astúcia, o engano, a excessiva confiança permitem em ocasiões, equivocar 

nos com os outros. 
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- Todos temos responsabilidades e obrigações. 

- A credibilidade de uma pessoa é muito importante numa sociedade. 

 

As narrações têm um papel importante na vida do Q’eqchi’, ainda que 

pareceria que algumas delas não são relevantes, elas são instrumentos que se 

utilizam para transmitir algum conhecimento, atitudes, normas de conduta.  

 

3.4    Descrição da estrutura da narratividade em idioma Q’eqchi’. 
Segundo a análise que se realizou para cada uma das narrações puderam 

encontrar-se quatro variantes de estrutura da narração. O termo estrutura tem 

aqui um sentido lógico, no aspecto espacial. 

 

Quadro 10. Estrutura da Primeira forma  
 

Fases Aspectos semânticos 

Acontecimento 

Inicial 

Indica  o tempo em que sucedeu a narração, o lugar no 

qual se realizou, o ou os sujeitos que participam e a 

ação sobre a qual se desenvolverá. 

Reação 

Apresenta-se uma situação de reação, que é o resultado 

das ações que se apresentam na parte inicial. 

Regularmente é realizada por terceiros.  

Complicação 

Nesta fase se apresenta uma complicação do assunto, 

no qual se encontram envolvidas as ações e 

protagonistas que se apresentam nas fases de inicio e 

reação.  

Ações 

Conduz a uma série de ações realizadas pelos  

protagonistas com o fim de encontrar a solução do 

assunto que apresentou um desequilíbrio na fase de 

complicação.  

Solução 

Nesta fase encontram-se as ações que realizam os 

protagonistas que conduzem a uma solução parcial ou 

final da situação.  
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Resultados 

Nesta parte se apresentam os resultados pertinentes 

que permitem ter câmbios para chegar a um  equilíbrio 

da situação. 

Final 

Nesta parte se encontra a conclusão da narração na 

qual esta marcada a astúcia dos protagonistas, além 

disso, também é notável ver aqueles que são os 

favorecidos e  os que não o são.  

 

Para esta primeira forma apresento um exemplo de narração dividido na  

estrutura segundo o quadro anterior. Das doze narrações quatro apresentam esta 

classificação. 

 

Quadro 11. Exemplo da Primeira Forma 
  

 Fases Jun li saaj kikame’ xb’aaneb’ aj 
ch’ol winq. 

O jovem que foi levado pelos 
Ch’ol winq. 

Acontecimento 
Inicial 

Sa’ jun xk’aleb’aalil Tactic 
maare wank ka’k’aal chihab’ 
anajwan, 
jun li saaj al  kixik chi si’ik’ 
ab’an ink’a’ chik kisutq’i sa’ li 
rochoch,  

Numa aldeia de Tactic16

Talvez faz quarenta anos 
agora, um jovem foi trazer 
lenha e não voltou para casa 

Reação 

ut eb’ li xna’ xyuwa’ 
mumtajenaq naq keraho sa’ 
xch’ooleb’ 
ut najt ke’xyal q’e chi xsik’b’al  
sa’ xk’ab’a’ naq ke’xk’a’uxla 
naq yal ani’ ta na kikamsink re. 

E sua mãe e pai ficaram muito 
tristes e por muito tempo 
dedicaram-se a procurá-lo 
porque pensaram que talvez 
alguém o tinha morto. 

Complicação  

Ab’an ink’a’ li al naq yook chi 
xik chi xsik’b’al li xsi’ kixtaw 
rub’el li k’iche’ jun li chi’na usil 
tuq’ix ut kixye re  - ma taawaj 
xik chi wix  ut li al kichaq’oq -
kixye us ut li tuq’ix kixye re us 
xaqlin chi rix woq ut taamutz’ 
laawu li al jo’ kan kixb’aanu ut 
naq kireek’a ak wan chi  sa’ li 
rochoch li tuq’ix sa’ xch’ool li 
k’iche’. 

Mas não, o rapaz, quando ia 
trazer sua lenha encontrou na 
montanha uma jovem muito  
bonita e lhe perguntou ¿queres 
ir comigo? E o rapaz 
respondeu que estava  bem. A 
jovem lhe disse que se parasse 
sobre seus pés e que fechasse 
os olhos. O rapaz seguiu as 
instruções e quando voltou a si 
já estava na casa da jovem no 
coração da montanha. 

                                                 
16 Tactic. É  um de os municípios de Alta Verapaz que se encontra aproximadamente a 35 km da cabecera  
(capital) departamental que é Cobán. 
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Ações 

Naq kiwulak kik’ule’ xb’aaneb’ 
xna’ xyuwa’ li tuq’ix ut kiye’e re: 
ma nawulak cha wu linrabín  ut 
li al kichaq’ok kixye naq heehe’.
Li qawa’ chin kixye, re naq 
taaweechani linrab’in wulaj 
tatchik sa’ tareey ut li tareey 
a’an waqlaju k’aam ajwi’, 
taak’ale’ chaq, taak’at aj wi’ ut  
taawaw aj wi’ chaq chi ru li jun 
kutan ut chi wulajaq tatchik chi 
xq’olb’al, chi kama’an tinq’ajtesi 
saawuq’ linrab’in ut a’an aj wi’ 
txik xk’ehok aawa re wa’leb’ 

Quando chegou foi recebido 
pela mãe e pelo pai da jovem 
que lhe perguntaram se ele 
gostava da moça, ao que ele 
respondeu que sim.  
O pai da moça lhe disse que 
ele poderia conquistar a sua 
filha, e que no dia seguinte iria 
trabalhar a terra, uma parcela 
de 16 cuerdas17. Tens que 
limpa-la, queimá-la e plantar 
tudo num dia, e na manhã 
seguinte tens que colher o 
milho. Dessa forma poderei 
dar-te a mão de minha filha. 
Ela levará o teu almoço ao 
meio dia. 

Solução 

Chi wulajaq kixik toj eq’la li al 
chi k’alek ab’an naq kiwulak li 
xqa’al se’ wa’leb’ chi xk’eeb’al 
xwa, kixtaw li al chi ra sa’ 
xch’ool xb’aan naq toj maak’a li 
naxb’aanu, ut li xqa’al kixye, 
matka’uxlak qab’aanu junaq li 
na’leb’ re naq tyaalooq laak’al. 
Naq ke’ raqe’ chi wa’ak kixye li 
xqa’al re li al, hit li wuuq ut toj 
reetal naq taatup li xk’aamal ut 
jo’an kixb’aan li al kixhit li ruuq 
li tuq’ix  toj reetal naq kit’upe’ ut 
naq kixb’aan a’in ak tixlap li 
xch’iich’ sa’ xtoon jun li nimla 
che’ ak taaxik chi ch’och’ chi 
xjunil li che’ ut li pim sa’junpaat 
kichaqik ut li al kixk’e xxamlel, 
toja naq ki’ok chi rawb’al, 
saasa sa’ xch’ool, wulajaq chik 
kiwulak chi rilb’al ak xchaqik chi 
kan li xk’al ut kixq’ol aj wi’ cha. 

Na manhã seguinte o rapaz  
saiu muito cedo para trabalhar, 
mas quando, ao meio dia a 
jovem levou-lhe o almoço o 
encontrou muito triste porque 
não tinha adiantado muito o 
trabalho, então ela lhe disse: -
Não te preocupes vamos fazer 
alguma coisa para que 
consigas terminar o trabalho. 
Quando terminaram de 
almoçar a jovem disse ao 
rapaz: desamarra o meu 
“corte”18 (saia própria que 
vestem as mulheres) até que 
arrebente a corda19. Assim fez 
o rapaz até que o arrebentou. 
Quando isto aconteceu, seu 
facão ficou fincado no tronco 
de uma arvore bem grande e 
ao mesmo tempo caíram todas 
as árvores e o monte20 
rapidamente ficou seco e logo 
o rapaz prendeu o fogo. 
Depois começou a plantar e 
estava muito feliz. No dia 
seguinte chegou para ver se 

                                                 
17 Cuerda. É um sistema de medida que se utiliza muito entre os Q’eqchi’ para designar uma área, 
aproximadamente de 25 varas quadrados (1 vara = 83 cm).  
18 Corte, é o nome que se lhe da em espanhol de Guatemala à saia que usam as mulheres Q’eqchi’. 
19 É um cordão com o qual se segura a saia das mulheres Q’eqchi’ e que vai ao redor da cintura.   
20 monte. (Del lat. mons, montis). m. Grande elevação natural de terreno. || 2. Terra inculta coberta de 
árvores, arbustos ou matas. 
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estava tudo pronto, viu o milho 
e o colheu no mesmo dia. 

Resultados 

Chi rix a’an kiq’ajtesiik li rixaqil 
re, chi ru li jun chihab’ ke’wan 
jun li xkach’ineb’ teelom, ab’an 
naq kixket li oxib’ kutan eb’ li 
xna’ xyuwa’ li rixaqil ke’ xye re 
naq tento te’xk’am sa’ jun toon 
li nimla kawil che’ ut li na’b’ej 
kixchap li k’uula’al chi roq ut 
kixkokob’ puk’inkil chi ru li che’, 
ab’an li al li xyuwa’ li k’uula’al 
k’a’ jo’ naq kiraho sa’ ch’ool 
xb’aan naq kixk’a’uxla naq 
xkamsinkil keraj li k’uula’al. 
Sa’ xk’ab’a ha’ineb’ li yuwa’b’ej 
ut li rixaqil aj wi’ li al ke’xye naq 
ink’a’ truuq twanq arin  sa’ 
qayanq ut jwal us tasutq’iiq sa’ 
li rochoch.  

Depois disso, a sua esposa lhe 
foi entregue, durante um ano 
tiveram um nenê do sexo 
masculino, mas quando 
cumpriu três dias a mãe e o pai 
da esposa disseram que 
tinham que levá-lo ao tronco 
de uma grande árvore. A mãe 
tomou o nenê pelos pés e 
começou a batê-lo contra a 
arvore; mas o rapaz, pai da 
criança ficou muito triste 
porque pensou que queriam 
matar o bebe. 
Por isto os pais da esposa lhe 
disseram que não podia ficar 
ali e que seria muito melhor se 
voltasse para sua casa.   

Final 

Li Ixq chan ru naq kixk’am 
kama’an aj wi’ naq kixsutq’i 
chaq b’ar kixtaw, ut naq 
kiwulak li al sa’ li rochoch 
kajchik kiwan xhoonal re 
seraq’inkil li k’a’ ru kixk’ul chaq 
ut b’ar kiwan chaq chi rix a’an 
kikam. 
A’in kixseraq’i jun li cheekel 
winq aj Tactic 

Do mesmo modo que a mulher 
o levou assim o retornou. Logo 
que o rapaz voltou à casa, só 
teve tempo de narrar tudo o 
que passou  e onde tinha 
estado e depois  morreu. Isto 
foi narrado por um ancião de 
Tactic.  
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Quadro 12. Estrutura da Segunda Forma 
 

Fases 

 

Aspectos Semânticos  

Acontecimento 

Inicial 

Indica o tempo que sucedeu a narração, o lugar no qual 

transcorreu, o ou os sujeitos que participaram e a ação 

desenvolvida. 

Reação – 

complicação 

Nesta fase a conseqüência da ação inicial permite que a 

reação seja também a complicação, o desequilíbrio que 

apresenta a situação.  

Resultados 

Nesta parte se apresentam os resultados pertinentes 

que permitem câmbios para chegar a um equilíbrio da 

situação. 

Final 

Nesta parte conclusiva das narrações, as ações dos 

protagonistas fazem com que reflexionem, encontrem 

explicações e cheguem a conclusões sobre a situação.  

 
Para esta segunda forma apresento um exemplo de narração dividido na 

estrutura segundo o quadro anterior. Das doze narrações duas apresentam esta 

forma de classificação. 

 

Quadro 13. Exemplo da Segunda Forma 
 

Fases Li winq aj yo O homem Caçador 

Acontecimento 
Inicial 

Junxil q’e kutan kiwan jun li al. 
Aj Tul halp xk’ab’a’ sa naril 
xpuub’ankileb’ li halaw rikin tul 
naxrameb’.  Li al ha’in majun 
sut  natijok chi ru li 
tzuultaq’a.  

Ha muitos anos existiu um 
rapaz que se chamava Tul 
Halp que gostava de caçar 
paca, Atraia o animal com 
banana. Este rapaz nunca 
orava a tzuul taq’a21.  

Reação – 
complicação 

Kiwulak xhoonal ki’ok chi 
seb’esiik rik’in xuxb’ jun li winq 
naq kirab’i kiril chi jo’ ka’an 
kixb’oq jun li keekel  winq chi 

Chegou um momento no qual 
começaram a assustá-lo 
quando estava de caça e ouvia 
que um homem assobiava, por 

                                                 
21 Tzuul Taq’a é um termo Q’eqchi’ que literalmente se pode ler Tzuul = Cerro, Taq’a = Valle. Que é 
considerado o ser supremo, é a mãe e o pai que da tudo ao ser Q’eqchi’, é o criador do universo e da terra. 
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rix xmaak naq ak naxuxb’aak 
chaq sa’ li yohok li qawa’ tap 
max xk’ab’a’ li cheekel winq  
 

isso foi com um ancião para 
saber por que estava 
acontecendo aquilo.  O ancião 
chamava-se Tap Max22. 

Resultados 

Kooheb’ chi ramok halaw sa’ 
 xb’een chik chaat. 
Kinajto’ li q’oqyiin ke’rab’i 
nab’al nab’al li eek’aam. Ut li 
qawa’ tap max  kichal xxiw 
laj puub’ kipuub’ak ut ink’a’ 
kimokq xpuub’.  
Kichal li xul kihok chi 
xchiqb’enkil li che’ aran 
ke’t’ane’ chi ch’och’ ut li 
cheekel winq kireek’a’ naq 
kit’ane’ kihok chi tojok li ink’a’ 
kitijok kam jun k’amok xb’anaq 
kisak’e’  xb’aan jun li xul naq 
kiril naq inka’ us yook chi 
xraob’tesinkil li raaqa  jun li 
qawa’ chin.  

Os dois foram caçar paca, 
estavam Numa espécie de 
jaula23 na montanha de noite e 
escutaram que havia muito 
ruído. Don Tap Max assustou-
se tratou de disparar, mas, não 
pode. Um animal começou a 
mover a arvore na qual se 
encontravam e o ancião caiu 
ao solo, começando a orar 
porque havia visto que não era 
um animal o que estava ali. 
Compreendeu que caçar 
animais causava danos ao 
bosque.  

Final 

Naq kiril a’an ut ha’an li 
tzuultaq’a kiyee’ re naq  ink’a’ 
us xkansinkileb’ li xul aran utan 
xkanab’aankil li  yo’ok 
xb’aan ut li qawa’ chin toj yook 
xseeraq’inkil  naq yaal li 
 tzuultaq’a yo’yo ut ink’a’ 
us xkamsiinkil li xul. 
 

Ele viu que o tzuul taq’a lhe 
disse que não era correto 
matar aos animais. Desde 
então o jovem nunca mais 
caçou e o ancião continuou 
narrando que o tzuul taq’a está 
vivo e que não é conveniente 
matar aos animais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
22 Tap Max, é um nome que está no idioma Q’eqchi’, que literalmente é; Tap = caranguejo, Max = Mico. 
23 Cacaste; é uma estrutura de madeira que pode utilizar-se para transportar alguma coisa nas costas, também 
se lhe da a função de cama, regularmente fica pendurada numa parede.  
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Quadro 14. Estrutura da Terceira Forma 
 
Fases Aspectos Semânticos  

Acontecimento 

Inicial 

Indica o tempo em que sucedeu a narração o lugar no qual 

aconteceu, o/os sujeitos que participaram  e a ação que se 

desenvolveu. 

Reação 

Depois das ações que se apresentam na parte inicial, 

ocorre uma explicação da mesma como uma reação dos 

protagonistas.  

Complicação 

Ocorrem varias ações dos protagonistas que causam 

instabilidade, criando assim uma complicação da situação 

inicial. 

Ação 
Esta parte se caracteriza pela ocorrência de diversas ações 

realizadas pelos protagonistas como parte da complicação. 

Resultados 

Nesta parte os protagonistas depois de realizar uma série 

de ações como parte da complicação, chegam a um ponto 

no qual se estabelecem acordos, alcançando o equilíbrio 

da situação. 

Final 

Nesta parte está a conclusão da narração a qual está 

marcada por ações dos sujeitos que promovem uma 

transformação da realidade inicial a outra.   

 

Para esta terceira forma apresento um exemplo de narração dividido na 

estrutura segundo o quadro anterior. Das doze narrações quatro apresentam esta 

forma de classificação. 
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Quadro 15. Exemplo de Estrutura da Terceira Forma. 
 

Fases Eb’ li al ke’suq’i chi maxil 
Os rapazes que se 
transformaram em 

macacos  

Acontecimento 
Inicial 

Junxil chaq q’e kutan jun li 
junkab’lal wankeb’ oxib’ li ralal 
riitz’ineb’ rib’eb’ li yuwa’b’ej ut li 
na’b’ej nake’xtaqla  eb’ li alalb’ej 
chi k’alek.  
 

Há muito tempo havia uma 
família com três filhos aos 
quais os pais mandavam 
trabalhar. 

Reação 

Ab’anan eb’ Li al ha’in jwal aj 
q’emeb’ ink’a’ nake’wak chi ruheb’ 
li k’anjelak, naq nake’xik chi k’alek 
li yuwa’b’ej rajlal naxk’e li xwaheb’ 
ut naxxb’ut li ruk’a’eb’ sa’ li nimqi 
su  

Mas os jovens eram muito 
preguiçosos, não 
gostavam de trabalhar. 
Quando iam trabalhar os 
pais lhes davam  de comer 
e beber. 

Complicação 

 
ab’anan naq nake’xik chi k’alek 
naq nake’xk’am li nimqi su xna’aj li 
ruk’a’eb’ ink’a’ chik nake’xk’am 
chaq, nake’xkanab’ chaq aran sa’ 
pim, xb’anaq eb’ li al jwal wi chik  
nake’wulak chi ru li sib’lik, rajlal 
naq nake’xik chi k’alek nake’xk’am 
li may nake’xyiib’ ut a’an 
nake’xmayi moko yaal ta naq 
k’alek nake’wulak mayib’ 
nake’xb’aan ut t’uy mayib’.  

Quando iam ao trabalho 
levavam grandes 
recipientes com o que 
tomavam e não os 
retornavam à casa, 
deixando-os na lavoura. 
Os jovens gostavam de 
fumar; levavam tabaco24 e 
o preparavam para fumar. 
Não trabalhavam, 
penduravam-se nas 
árvores e fumavam. 

Ação 

Li xsib’el li may a’an nake’xb’ut sa’ 
li su b’ar wi’ nake’xk’am li ruk’a’eb’, 
ke’xnujtesi oxlaju chi su rik’in li 
xsib’el may. Ut naq kiwulak 
xhoonalil li k’atok kixye li yuwa’b’ej 
naq te’xik chi xk’atb’al li k’al, 
ab’anan maak’a’ li k’alem, xb’aan 
naq junes tuy maxib’ nake’wulak 
chi ru li aleb’.  
Chi rix ha’an ke’kooheb’ chi k’atok 
li al naq ke’wulak sa’ li xna’ajeb’ 

Toda a fumaça do tabaco 
enchia os recipientes nos 
quais levavam sua bebida 
e dessa forma encheram 
treze recipientes com 
fumaça do tabaco. 
Quando chegou o tempo 
de realizar a queimada25, 
os pais lhes disseram; que 
fossem queimar o lugar do 
milho, mas eles não 

                                                 
24 tabaco. (Del ár. clás. ṭub[b]āq). m. Planta da família das Solanáceas, originaria da América, de raiz 
fibrosa, caule de cinco a doce decímetros de altura, com pelos e com medula branca, folhas alternas, grandes, 
lanceoladas e aglutinadas, flores em cacho, com o cálice tubular e corola de cor vermelha púrpura ou amarelo 
pálido, e fruto em cápsula cônica com muitas sementes miúdas. Toda a planta tem cheiro forte e é narcótica. 
 
25 Queima; é um processo feito pelos Q’eqchi’ antes de plantar o milho, primeiro cortam os arbustos, árvores 
do lugar onde realizarão a plantação, deixam que se seque pelo sol, quando já esta seco o queimam, depois da 
queima  é que plantam.  
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ke’xch’utub’ li oxlaju chi su li 
nujenaq chi xsib’el may chi sa’, 
naq ke’xch’utub’ ke’xchap xteninkil 
li  oxlaju chi su ut kikokla chi elk li 
xsib’el li may kixxaqab’ rib’ wulak 
xyiib’oq choxa xsib’el ut naq kiril li 
na’b’ej ut li yuwa’b’ej numtajenaq 
kisaaho’ sa’ xch’ooleb’.  
 

haviam trabalhado a terra 
por permanecer todo 
tempo pendurados nas 
árvores e fumando. 
Os rapazes dirigiram-se 
ao campo para realizar a 
queima. Chegando ao 
lugar reuniram os treze 
recipientes que estavam 
cheios de fumaça, 
começaram a movê-los 
para que saísse a fumaça, 
que começou a subir ao 
céu, os pais vendo-a 
ficaram muito contentes. 

Resultados 

ke’k’ulun li alalb’ej jo’ li kab’ejaq 
xq’ehil li awk a’an naq kiwan li 
k’atok. Ke’xkawresi li awk chi ru 
oxib’ kutan naq ke’kooheb’ chi 
awk, ke’wulak sa’ xwaajeb’ li al li 
yuwa’b’ej rochb’eneb’ li xto’ ut 
nakiril kixpatz’ b’ar wan li k’al 
reheb’ li ralal ut maak’a’ ha’ chik li 
su kixtaw aran ke’xye eb’ li al naq 
maak’a’ li xk’alemeb’,  
 

Regressaram os rapazes 
faltando três dias para 
começar a plantação. 
Foi organizado o plantio 
durante três dias; foram ao 
lugar os rapazes, seus 
pais e outras pessoas que 
os ajudariam no plantio 
quando viram que não 
havia nada preparado e 
lhes perguntaram Onde 
esta seu trabalho? E não 
havia nada, somente 
encontraram os 
recipientes nos quais 
havia estado a fumaça e 
os rapazes disseram que 
não tinham feito nada.  

Final 

ka’aj chik ke’xchaq rab’i li  
yuwa’b’ej naq laa’o xiqe chankeb’ 
ut ke’xkutb’en rib’eb’ chi rix li 
k’aam b’ar wi’ nake’t’uymaxib’ wi’, 
kiril chi jo’ kan li yuwa’b’ej 
kixchapeb’ chi tz’uum naq wankeb 
chik sa’ xyiitoq li k’aam ut k’e’el 
xyeheb’ ke’kokla chi heek’ank jo’ li 
maxeb’ ayuqex chi junaj wa ink’a’ 
chi nawaj nawil eeru xb’anaq 
xineeb’alaq’i chan reeheb’, xikikeb’ 
naq ke’kooheb’ toj chalen 
anaqwan a’aneb li max naq 
nayeeman. 
 

O último que fizeram os 
rapazes foi despedir-se de 
seus pais e disseram, que 
se retirariam dali.  
Treparam nas árvores e 
penduraram-se. O pai 
vendo esta situação 
começou a bater neles e 
de repente lhes apareceu 
um rabo. O pai disse que  
fossem embora para 
sempre e que nunca mais 
queria vê-los. Desde então 
se diz que eles são os 
macacos. 
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Quadro 16. Estrutura da Quarta Forma 
 

Fases 

Aspectos Semânticos 

Acontecimento 

Inicial 

Indica o tempo em que sucedeu a narração o lugar no 

qual aconteceu, o/os sujeitos que participaram  e a ação 

que se desenvolveu. 

Reação 

Depois das ações que se apresentam na parte inicial, 

ocorre uma explicação da mesma como uma reação dos 

protagonistas. 

Complicação 

Ocorrem varias ações dos protagonistas que causam 

instabilidade, criando assim uma complicação da 

situação inicial. 

Resultados 

Aqui os protagonistas depois de realizar uma série de 

ações como parte da complicação, chega a um ponto no 

qual se estabelecem acordos, alcançando o equilíbrio da 

situação  

Final 

Nesta parte está a conclusão da narração a qual está 

marcada por ações dos sujeitos que promovem uma 

transformação da realidade inicial à outra.   

 

Para esta quarta forma apresento um exemplo de narração dividido na 

estrutura segundo o quadro anterior. Das doze narrações duas apresentam esta 

forma de classificação. 

 

Quadro 17. Exemplo da Quarta Forma.  
 

Fases Li winq kisuq’i jo’ so’sol O homem que se 
transformou em corvo 

Acontecimento 
Inicial 

Sa’ najter kutan kiwan jun 
qawachin Jwal nawulak chi ru 
k’anjelak ut rajlal kutan naq naxik 
chi k’anjelak, Wa’leb’ nawulak li 
rixaqil chi xkanab’ankil  Xwa’ re 
xwaleb’ ut junes tib’ len naxk’am 
Jo’ xtib’el xwa ut kitam xb’aq’el li 
Xtib’ sa’ li pim,  

Há muito tempo existiu um 
señor que gostava de 
trabalhar e todos os dias 
sua esposa levava seu 
almoço. Dizem que ela só 
levava carne e que os ossos 
se acumularam no campo. 
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Reação 

naq kixtaw xq’ehil li k’alek  ki’ok 
chi k’alek, ab’an xmaak xb’aq’el li 
xtib’ ke’ok chichalk li so’sol 
xb’anaq ke’rutz’ xb’ook li b’aq,  
 
naq li  qawa’ chin ha’in yook chi 
hilank ut ak xlub’ aj wi’ chi k’alek, 
kiril jun li so’sol nasututnak sa’ iq’ 
sa’ xb’een wan naq narek’asi li 
xxik’ ut wan naq yal naxik kelel 
naq sa’ li iq’ kixye li winq sa’ 
xch’ool k’a’ jo’ rajna xsahil naq 
laa’in ta so’sol xb’aanaq moko 
nak’anjelak ut junes ru choxa 
nawan sa’ iq’ chan sa’ xch’ool,   
 

Quando chegou o momento 
de limpar26 o lugar para 
plantar o milpa27, 
começaram a chegar corvos 
por causa dos ossos, 
porque sentiram o cheiro 
deles. 
Quando o senhor estava 
descansando porque estava 
cansado de trabalhar viu um 
corvo que estava dando 
voltas no ar sobre ele, 
algumas vezes o corvo batia 
as asas e outras o vento o 
conduzia. O homem disse 
para si mesmo que bom 
seria se eu fosse corvo, 
porque o corvo não trabalha 
e somente se mantém no ar.

Complicação 

ab’an li so’sol sa’ junpaat kikub’e 
chaq ut kiraatina li winq, k’a’ ru 
chan li so’sol Li winq kixye, 
maak’a’ chan yal jwal nawulak raj 
chi wu xb’aanunkil li nakab’aanu 
junes ru iq’ nakatwan chan li winq 
re li so’sol,  
 
matawaj xb’aanunkil li ninb’aanu 
laa’in chan li so’sol re, heehe’ 
chan us tintooni li waq’ aawe ut 
taak’e we laawe laa’at jo’ wi’ la 
ch’iich’ chan li so’sol,  
 

De repente o corvo desceu 
depressa e falou com o 
homem. Que é que pensas? 
Nada respondeu só que eu 
gostaria de fazer o que tu 
fazes, que só vives no ar, 
respondeu-lhe o homem ao 
corvo. 
Você quer fazer o que eu 
faço? Perguntou o corvo. 
Esta bem disse o homem, 
então cambiamos de 
aparência. O corvo disse: tu 
me das tuas roupas e tuas 
ferramentas. 

Resultados 

ut jo’ ka’an ke’xb’aanu, naq kisk’e 
li xxik’ li winq kitaqe’ sa’ li iq’ ab’an 
moko kixkuy ta xmetz’ew li iq’ 
kik’ame xb’aan li iq’ toj reetal raq 
kikuteeq sa’ palaw,  
 
li so’sol ki’ok chi k’anjelak, yal yo’ 
xq’e chi k’alek naq kik’ulun li 
rixaqil li qawa’ chin chi 
xkanab’ankil li wa ki’ok chi 
xb’oqb’al li xb’eelom chi wa’ak  
 
ab’an li so’sol ink’a’ jwal naraj jilok 

Assim o fizeram. Quando o 
homem colocou as asas, 
subiu pelo ar e foi levado 
para bem longe até que caiu 
no mar. 
 
O corvo começou a 
trabalhar e estava tratando 
de limpar o lugar para o 
plantio, quando chegou sua 
esposa a deixar-lhe seu 
almoço, e começou a 
chamar seu esposo para 

                                                 
26 Limpa, é o momento no qual o Q’eqchi’, corta os arbustos e árvores que há num lugar no qual ele fará seu 
plantio.  
27 Milpa, assim se lhe denomina a planta de milho.  
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xb’aan naq taaxutanaq xb’aan li 
roq, naq kina chi xk’atq li ixq 
kirutz’ naq jwal chu ru, kixye li ixq 
jo’ li jwal chu b’i’ aawu chan 
intiqob’ intiqob’ intiqob’ chan naq 
kichaq’ok li so’sol,  
 

comer. 
 O corvo não queria 
aproximar-se porque tinha 
vergonha pelos seus pés, 
quando chegou perto da 
mulher, ela sentiu um mau 
cheiro e perguntou. Tens um 
mau cheiro? E o corvo 
respondeu: é meu suor, é 
meu suor. 

Final 

Li so’sol jwal us chik kiwan 
xb’aanaq junelik chik wank 
xtzakahemj, ut naq toj wanq jo’ 
so’sol wan naq naxyal wa ut wan 
naq ink’a’ ru li kutan junjunq, ab’an 
li winq jwal ra kixk’ul.  
 

O corvo ficou muito bem 
porque sempre recebia 
comida e quando ainda era 
corvo, as vezes comia 
outras não. O homem ficou 
com a pior parte.  

 

 Nas quatro possíveis formas de estruturação da narratividade Q’eqchi’,  é 

evidente que a parte inicial é comum a todas; o corpo das narrações apresenta 

diferentes, que variam a ordem, a parte final  é uma característica que se 

apresenta em todas, contudo, em todas varia a forma de tratá-la. O importante a 

destacar é que estas narrações estão construídas para o povo q’eqchi’, 

elaborados desde uma orientação ideológica particular - produto da historia e da 

cultura q’eqchi’ e com uma intencionalidade concreta: mostrar como é e como 

deve ser o conhecimento Q’eqchi’. Em forma de resumo as quatro formas se 

apresentam no seguinte quadro. 

 

Quadro 18. Resumo Estrutura das Formas. 
 

Primeira Forma 

Acontecimento 

Inicial 
Reação Complicação Ações Soluções 

 

Resultados 

 

Final 
   

 
Segunda Forma 

Acontecimento Inicial 
Reação 

Complicação 
Resultados Final 
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Terceira Forma 
Acontecimento 

Inicial 
Reação Complicação Ação Resultados Final 

 

Quarta Forma 

Acontecimento 

Inicial 
Reação Complicação Resultados Final 

 

 Em cada uma das formas coloquei uma narração como exemplo, dividida 

em suas estruturas especificas; na primeira forma encontram-se quatro 

narrações, na segunda estrutura são duas, na terceira forma são quatro e na  

quarta forma são duas, totalizando doze narrações analisadas.  

 

Estas estruturas nos ajudam a orientar a leitura e compreensão daquilo que 

podemos  observar em nosso ambiente e a forma como cada narração tem uma 

coerência,  que tem uma  continuidade. No que se relaciona com a estrutura, 

conforme a análise dos resultados em alguns aspectos se assemelha ao que 

Mugrabi (2002: 23) propõe:  A seqüência narrativa consta de três a seis fases 

importantes, segundo o modelo que se adote. Modelo 1. Situação Inicial, 

Transformação, Situação final. Modelo 2. Situação Inicial, Complicação, Ações, 

Resolução, Situação  final e Moral.  

 

A narração não é uma estrutura mental que pode ser imposta sobre a 

realidade, é significativa na medida em que ela capta a vitalidade e a dinâmica da 

vida social. Todo ato social importante na vida q’eqchi’ tem relação com o 

Tzuultaq’a. Sua vida esta baseada nele, que é espírito e matéria, se manifesta em 

forma humana e animal diante dos q’eqchi’, que também podem vê-lo nos 

acidentes da natureza já que seu corpo físico é a montanha rosto, nariz, boca e 

olhos. Habita na montanha, é a montanha mesma, e pode comunicar-se através 

dos sonhos. A ele se pede proteção e apoio antes de cortar árvores, preparar a 

plantação, plantar e colher, ir de caça, inaugurar uma casa, proteger a um recém 

nascido.   
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A narrativa Q’eqchi’ se encontra como um encadeamento cronológico e de 

unidades contínuas que permitem uma totalidade do texto, por meio do qual se 

transmite conhecimentos. Concordando segundo Ricoeur (1997: 426). 

 
A operação de narrar, pode definir-se de modo amplo como uma 
síntese de elementos heterogêneos [...] É uma síntese de 
múltiplos eventos e incidentes num relato completo e singular. 
Desde este ponto de vista, a trama tem o poder de fazer uma 
historia simples com base em incidentes múltiplos ou, se preferir, 
de transformar sucessos diversos numa historia. Nesta conexão, 
um acontecimento é mais que uma mera ocorrência ou que um 
fato simplesmente acontece: é aquilo que contribui com o 
progresso da narração, tanto no começo, como na sua conclusão. 
Concordando com isto, uma narração, também, sempre é algo 
mais que uma simples enumeração ou uma ordem sucessiva de 
acontecimentos e incidentes. A narração os organiza como um 
todo inteligível.  
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3.5 Descrição do funcionamento de certas unidades lingüísticas nas 
narrações Q’eqchi’. 
 

A narração como o texto, apresenta em sua totalidade uma forma coerente, 

o que tem permitido aos falantes Q’eqchi’ uma comunicação com uma 

intencionalidade e dirigido a certo interlocutor.  Por esta razão deve ter certa 

congruência no uso das normas lingüísticas em sua estruturação. A coerência 

textual do texto “objeto de investigação” se determina, ao nível das relações 

interfrásticas e é o que permite a coerência global.  

 

As formas lingüísticas das narrações em Q’eqchi’ tem sido examinadas 

desde três aspectos: 

 

a) Operações de Conexão  

b) Operações de Coesão 

c) Operações de Posicionamento Enunciativo e de Vozes Enunciativas 

 

a) Operações  de Conexão 

Para conhecer as unidades que permitem compreender o texto como uma 

unidade e totalidade a análise que se realizou em cada uma das narrações 

comprendeu dois aspectos: o morfológico e o funcional.  

 

1. Desde o ponto de vista morfológico; tratei de identificar que classe de  palavras 

intervém com maior freqüência na construção da conexão.  

  

Neste aspecto encontrei quatro tipos de unidades que contribuem com a 

estruturação do texto:  

1. Expressões Adverbiais 

Se referem aos sintagmas ou frases que têm o advérbio como núcleo.  

 

2. Sintagmas preposicionais e nominais 

É o conjunto de palavras que têm como palavras principais a 

preposição e o nome.  
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3. As conjunções 

São partículas que funcionam como enlace entre elementos de orações, 

entre orações e cláusulas.  

 

4. As conjunções subordinadas.  

São aquelas que unem cláusulas ou preposições de distinto nível        

sintático.  

 

No quadro seguinte poderemos observar desde o aspecto morfológico, 

unidades que com maior freqüência podem identificar-se nas narrações.  

 

Quadro 19. Quadro de unidades de Conexão desde o morfológico.   

Unidades Palavras Tradução* 

Expressões adverbializo 

Chi rix ha’an – chi jo’ ka’an  

– tojo’ naq – jo’ kan/jo’ ka’an 

– chalen naq – chalen ha’an 

– toj rik’in – jo’ kan naq – 

anaqwan – chalen 

anaqwan. 

Atrás disso (dele), é 

por isso que é assim, 

desde, então, até com, 

agora, desde agora. 

Sintagmas preposicionais 

y  nominais. 

Chi jun chihab’  – jo’ li 

kab’ejaq – chi ru li oxib’ 

kutan – naq anaqwan – jun 

kutan naq – sa’ jun li ewu – 

sa’ jun chaq kutan. 

Em um ano, desde 

antes de ontem, 

durante os três dias, 

quando, agora, um dia, 

quando, numa tarde, 

em algum dia. 

As conjunções. 

Ut – sa’ – rik’in – chi – ut 

ha’an – jo’ – b’ar wi’. 

E, em, com, e isso, 

onde. 
 
 
 

As conjunções 

subordinadas 

Ab’an – naq – ab’an naq – 

ut naq – xb’aan naq – toj 

chalen anaqwan  – re naq – 

xb’aan. 

Quando, porque, 

desde, então, agora, 

para. 

*O que aparece na coluna de tradução, é uma aproximação,  porque alguns não podem ser traduzidos. 
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2. Desde o ponto de vista funcional, no qual  as unidades gramaticais de relação 

diferentemente das unidades com conteúdo léxico podem estabelecer a função 

dos elementos, podemos organizá-los nas seguintes categorias. 

1. Organizadores temporais.  

2. Organizadores espaciais.  

3. Organizadores enumerativos.  

4. Organizadores reformulativos.  

5. Organizadores aditivos 

6. Organizadores lógicos 

 

Cada um destes organizadores foram detectados nas narrações analisadas, 

no seguinte quadro, pode observar-se as classificadas em cada uma delas.  

 

Quadro 20. Unidades de Conexão desde o funcional.   

Unidades Palavras Tradução* 

Organizadores 

temporais. 

 

Maare wank ka’k’aal chihab’ 

anaqwank, chi wulajaq, toj 

eq’la, se’ waleb’, wulajaq, li 

oxib’ kutan, wulaj, jun kutan, 

junxil q’e kutan, sa’ jun kutan, 

junxil chaq q’e kutan, rajlal 

naq, kab’ejaq, sa’ jun chaq 

kutan, jo’ wulajaq, wulajwulaj, 

naq na-ewu, naq kisaqeew, sa’ 

najter kutan, waleb’, sa’ jun 

ewu, 

Talvez, ha quarenta 

anos agora, pela 

manhã, muito cedo, ao 

meio dia, o dia 

seguinte, os três dias, 

amanhã, un dia, faz 

muitos dias, num dia, 

faz muito tempo, cada 

vez que, antes de 

ontem, el dia siguiente, 

diariamente, cuando 

atardece, cuando 

amanecio, en una 

tarde. 

Organizadores 

espaciais.  
Sa’ jun, sa’ li, rub’el li, sa’, chi Em um, na, debaixo 
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ru, chi rix, sa’ xch’ool, xb’een 

chik,  chi re, chi ruheb’, sa’ 

xyiitoq’,  chi sa’, sa’, sa’ 

xb’een, sa’ xyanq, sa’ re, 

rub’el, chi xk’atq, sa’ ru’uj, sa’ 

ch’och’,     

de, dentro de, adiante 

de, atrás, em seu 

coração, primeiro que, 

à margem, diante 

deles, na metade no 

meio de, ao lado (em 

sua boca), debaixo de, 

na terra. 

Organizadores 

enumerativos.  

 

Kaj chik, chi kama’an, toja naq, 

chi rix ha’an, kajchik, maajun 

sut, xhoonal, tojo naq, ka’aj 

chik, toj chalen, yalb’an, sa’ 

xka’sut, sa’ jun paat, chanlen 

naq, chalen ha’an, xq’ehil, 

junelik chik, jun sut, chalen. 

Já só isso, depois 

disso, nenhuma vez, 

desde então, a 

segunda vez, uma vez. 

Organizadores 

reformulativos.  
Sa’ xk’ab’a’ ha’ineb’,  

 

Em nome deles. 

Organizadores aditivos 

 

Sa’ xk’ab’a’ naq, ut, jo’ kan, aj 

wi’, toja naq, chan ru, ab’an 

ink’a’, chi jo’ ka’an, ut ha’an, ut 

aran, ut jo’ kan, xb’anaq, ut 

naq,  ab’anan, jo’ kan naq, 

xb’aan naq jo’ kan, ab’an 

xmaak,  

Em nome de, e, é por 

isso, como, mas não, 

assim pois, e isso.  

Organizadores lógico Xb’aan naq,  Porque. 
*O que aparece na coluna de tradução, é uma aproximação,  porque alguns não podem ser traduzidos. 
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A maneira do exemplo podemos observar na narração; jun li saaj kikame’ 

xb’aaneb’ aj ch’ool winq - Um jovem que foi levado pelos Ch’ol winq, como é que 

encontram os organizadores temporais e espaciais:  

 

Os organizadores temporais e espaciais são identificados nesta narração, 

para maior visualização o apresentarei em forma separada; os temporais; Maare 

wank kak’aal chihab’ anaqwank... (Talvez haja quarenta anos agora), wulaj tatchik 

sa’ tareey... (Amanhã vais trabalhar), kiwulak li xqa’al se’ wa’leb’ chi xk’eeb’al 

xwa... (Chegou a jovem ao meio dia a dar-lhe de comer). Os elementos que 

indicam a sucessão temporal seriam: no primeiro exemplo ao indicar os anos 

kak’aal chihab’, o que da a pauta é  maare wank ka’k’aal chihab’ anaqwan, as 

palavras maare wank  (talvez há) é o que inicia indicando o tempo, com os anos 

ka’k’aal chihab’ (quarenta anos), e os situa a partir de anajwan (agora) é o tempo 

que estamos agora com relação ao passado. Na segunda quando diz amanhã, 

wulaj, e um terceiro indicando ao meio dia, wa’leb’.  

 

 No caso dos espaciais; se podem assinalar nos seguintes exemplos: sa’ 

jun k’aleb’aal... (Numa comunidade), rub’el li k’iche’... (Debaixo da montanha), sa’ 

li rochoch... (Em sua casa). Nos exemplos se pode assinalar que; sa’ jun, rub’el e 

sa’ são os organizadores que indicam o espaço durante a narração. Em outras 

narrações também podemos encontrar aos organizadores espaciais em  

elementos como; sa’ jun xk’aleb’alil (numa de suas aldeias), jun li cheekel winq aj 

tactic (um ancião homem de Tactic). Tanto os organizadores temporais e 

espaciais contribuem para organizar a narração e devido a eles há uma coerência 

sobre o que sucede com o narrado.  

Em a narração; Eb’ li al ke’suq’i chi maxil - Os jovens que se transformaram 

em macacos, como é que encontram os organizadores enumerativos, 

reformulativos, aditivos e lógicos. 
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Para os enumerativos se encontraram; kaj chik, chi rix ha’an; para os 

aditivos; ut ha’an e para o lógico; xb’aan naq. Cada uma delas faz referência para 

enumerar, acrescentar outra informação ou manter uma lógica no texto.  

 
Exemplos: 
 
Enumerativos; Chi rix ha’an ke’koheeb’… (depois disso eles partiram) 

Kaj chik ke’xchaq rab’i…    (Já só eles  se despediram) 

     
Aditivos; li may nake’xyiib’ ut a’an nake’xmayi… (o trabalho é o que 

eles arrumavam e depois disso o que fumavam)  

Lógicos; nake’xkanab’ chaq aran sa’ pim xb’aan naq eb’ li al jwal 

nake’wulak chi ru sib’lik… (eles o deixaram ali no capim 

porque eles adoravam fumar) 

 

Para observar como é que as unidades encontradas desde o morfológico, 

funcionam nas narrações, apresento um exemplo.  Laj uch ut li rikan hix xk’ab’a’  

(O graxaín e seu tio tigre é seu nome)  

 

Jun li winq wan jun siir li rawimq ut ko chi rilb’al sachamil xch’ool naq yo xk’etb’al 
li xul kixsik’ xnaleb’ kixyiib’ jun li wakab’ chanchan li winq naq kixxaqab’ xb’e li xul. 
Li xul kiril li wakab’ ut kixye: 
Ma tinanumsi chan……ch’e’in chan li wakab’…..hon nakatint’i’ chi woq, li xul 
kixt’i’ chi roq ut kilatze’. 
 
Kiril chi jo’ kan laj uch kixye: 
Jun chik li woq; matat-elq sa’ inb’e chan….kixk’e chi roq ut kilatze’ wi’ chik. 
 
Anaqwan chan li xul, li wuq chik tink’e aawe, xlatzam wi’ chik kixtaw…jun chik li 
wuq wan chan, kixk’e chi ruq’ ut xlatzam wi’ chik kixtaw. 
 
Anaqwan tatint’i’ chi jolom chan re li wakab’….ut xlatzam kixtaw aran...kiwulak laj 
eechal re li awimq letzlo naq kixtaw laj uch ut kixye re: 
 
Laa’at pe’ nakatb’aanunk re nakatsachok re li wawinq chan li winq re li xul, li winq 
kixk’e sa’ tz’alam laj uch ut ki’ok chi xkawresinkil li tiqwal manteek re tixk’at wi’ ut 
re xkamsinkil li xul  
laj uch kiril li hix yo chi chalk ut kixye re: 
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Wikan ma ink’a’ nakawaj li sumlaak chan laj uch re li  hix…. 
Li hix kixye:…..laa’in ink’a’ ninnaw…. 
 
Yookeb’ xyeeb’al sumlaak we chan laj uch laa’in ink’a’ nawaj okan sa’ linna’aj 
chan laj uch re li hix….us chan li hix  
 
Li hix kirisi laj uch ut ki’ok sa’ li xna’aj sa’ tz’alam, ak x’el chik laj uch naq li winq 
kixk’am chaq li tiqwal manteek kixhoy sa’ xb’een li hix, chajcho re xb’aan xtiqwal li 
manteek. Jo’ kan len naq li hix saqlep rix ki’el. 
 
Li hix numtajenaq li xjosq’il naq kixtaw laj uch wan chan sa’ ru’uj li saltul,  
 
Laj uch kixye re li hix:...wikan ma ink’a’ nakawaj li saltul... 
 
Kamsinb’il ut k’atb’il tinb’aan aawe chan li hix re laj uch… 
 
laj uch kixye: moko rata ninye aawe jwal saasa yal chaaweek’a chan re li hix laj 
uch kixkut chaq b’ab’ay li q’anal saltul li hix kirek’a naq jwal sa kixye:…..sik’ chaq 
junaq w echan 
 
Laj uch kixsik’ chaq li jwal rax…..te laawe re naq ink’a’ ta’osoq’ sa’ ch’och’ chan 
laj uch re li hix …kixte li re li hix ut laj uch kixkut chaq li saltul sa’ re li hix kit’ane’ li 
ruch re li hix jo’ kan naq li hix wiib’ li ruch re nak’utunk. Jo’ kan k’ila sut 
kixb’alaq’i laj uch li rikan. 
 
Anaqwan k’atb’il tinb’aan re laj uch chan li hix, xiikil naq yo chi numtaak sa’ 
inb’een chan, yo chi q’ixink laj uch naq kixtaw anaqwan aawikan q’ixinqo chan laj 
uch re li hix ut li hix kixpaab’, ki’ok chi q’ixink ut kikub’e Xwara laj uch xtus xxaq li 
may chi rix li hix ut kixloch xxamlel, wikan waklin yookat chi k’atk chan laj uch re 
li hix… 
Taapitzk’oq li hix naq kiko sa’ kiche’ jo’ kan naq li hix chalen anaqwan naxjap re 
sa’ xninqaleb’ li xiik’ ut ninqaleb’ li k’iche’. 
 

 

A narração apresentada contém unidades adverbiais: Chi jo’ ka’an, jo’ kan, jo’ 

kan naq, nas seguintes frases; kiril chi jo’ kan laj uch kixye (vendo isto o graxaín 

disse)… jo’ kan len naq li hix saqlep rix ki’el É por isto que dizem que o tigre tem 

manchas brancas)…kiko sa’ k’iche’ jo’ kan naq li hix chalen anaqwan (foi para a 

montanha e é por isto que o tigre desde lá)…Em cada um dos exemplos estas 

unidades permitem dar informação sobre a ação que faz o sujeito.  
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As conjunções são as que funcionam como enlace entre elementos de 

orações, entre orações e cláusulas, neste caso podem assinalar; ut, sa’ y el chi. 

Alguns exemplos de sua aplicação; kixtaw laj uch ut kixye re… (Encontrou o 

graxaín e lhe disse)…ki’ok sa’ xna’aj (entro a su lugar)…kiril li hix yo chi chalk (viu 

o tigre que vinha)…cada uma destas partículas na realidade realizam sua função 

de enlace entre frases e orações. 

 

Para as conjunções subordinadas se podem encontrar o naq, que tem a 

função sintática proporcionando informação à frase que a antecede; jun li wakab’ 

chanchan li winq naq kixxaqab’ sa’ xb’e li xul… (Un wakab’ parecido a um homem, 

quando o parou no caminho do animal). 

 

É importante destacar que estes elementos que se apresentam desde o 

morfológico, serão identificados ao revisar as narrações implicadas nesta 

investigação.  

 

b) Operações de coesão  

Este conjunto de elementos nos ajuda a ter uma relação entre os 

componentes do enunciado e de ter uma unidade e configuração textual.   

 
 Esta constituída pelo conjunto de todas aquelas funções lingüísticas que 

indicam as relações entre elementos de um texto. Encontram as anáforas e o 

tempo verbal.  

 

• As anáforas 
São unidades que podem retomar elementos do texto para reativar no 

interlocutor as informações da temática por meio de nomes ou pronomes, entre os 

que se pode mencionar.  

 

Depois de realizar a análise a cada uma das narrações, consegui identificar o 

que se pode encontrar nas seguintes unidades.  
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• A pronominalização. Utilização de um pronome para repetir ou antecipar 

um nome ou um enunciado. 

• As definitivações. Repetir um sintagma nominal ou de uma expressão 

cambiando o artigo que o introduz (de indefinido a definido). 

• As substituições léxicas. Utilização de um grupo nominal para retomar 

outro grupo nominal de valor semântico equivalente. 

• A repetição. Retomar um sintagma nominal através dos mesmos termos 

ou com uma pequena variação. 

• A elipse. Retomar um sintagma por uma categoria vazia a qual se 

identifica formalmente pela flexão verbal. 

 

Das doze narrações coletadas, se seleciona uma para exemplificar como vão 

se encontrando as distintas formas anafóricas no texto. Cada uma destas 

unidades são utilizadas em todas as narrações.  

 

Quadro 21. O funcionamento das formas anafóricas.  

Li winq aj b’alaq ut li eechal k’anjel O homem enganador e o dono do 
trabalho 

Sa’ jun kutan wank jun li winq yook chi xsik’b’al xk’anjel kixtaw jun xk’anjel rik’in 
jun li asient malaj patrón, ab’anan laj eechal k’anjel kixye re li winq naq wi’ 
taataw laacha’ajkilal chan, laa’in tintzol xtz’uum rix aakux chan re, ut laj k’anjel 
kixtaw xmaak chi ru laj eechal k’anjel ut kimich’e’ tz’uum rix xkux.  
 
Sa’ jun kutan laj Pedro  yook chi xik xsik’b’al xk’anjel ut rechk’ulub’ li winq 
a’an sa’ b’e li ak xwulak chaq chi k’anjelak. laj Pedro kixye re. B’ar xatwulak 
chan re, laj k’anjel kixye xinwulak chi k’anjelak rik’in jun li patron ab’anan yib’ 
ru xna’leb’ naq wi’ taataw aamaak tixmich’ tz’uum rix aakux chan, aachan laj 
Pedro inyalaq wan chaq chan, naq kiwulak laj Pedro Animal kixpatz’ xk’anjel 
rik’in li patron ut kixsumeek li xk’anjel, yalb’an tinye aawe naq wi’ taataw 
aamaak tinmich’ tz’uum rix aakux chan laj eechal k’anjel ut wi’ laa’in tintaw 
inmaak taamich’ tz’uum rix inkux chan li Patron naq kiwulak xkutankil maq 
laj Pedro taaxik chi k’anjelak, kitaqlaak chi aq’ink k’al ut kik’ute’ chi ru chan 
ru tixb’aanu, li patron kixye naq rek’ b’ayaq tinwaj chan ut ink’a’ nawaj naq 
taayok’ li k’al chan li Patron. Us chan laj Pedro ki’ok chi aq’iink k’al, ut k’a’ ru 
kixb’aanu laj Pedro aachik li k’al ki’ok xyok’iinkil, naq ki wulak laj eechal 
k’anjel sa’ li xk’al kiril naq aachik li k’al kixyok’ laj Pedro, laj eechal k’anjel 
kixye k’a’ ut naq xaayok’ linka’al, laj k’anjel kixye ink’a’ ninnaw k’a’ ru wan 
chi sa’ laak’al chan, narojojnak naq na’ok ut chi raqal na’eek’an chan, laa’in 
xink’a’uxla naq maare xul wank aran chan jo’ kan naq aachik li k’al xinyoki 
chan, malaj rik’in a’an nakatpo chan laj pedro, ink’a’ k’anjelan wan chalk aj 
eechal k’anjel chi rix a’an laj eechal k’anjel kixye li winq aj b’alaq naq anaqwan 
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chan tatkanaaq chi ilok ochoch ab’anan nawoyb’eni naq chi xjunil linxul aj iiq  
yooqeb’ chi se’ek chi xjunil chan laj eechal k’anjel. Us chan laj Pedro  kixseti 
xtz’umalaleb’ re li kaway ut hich’ho kixkanab’eb, naq kik’ulun laj leechal k’anjel 
kixpatz’ re li xmoos, k’a’ ut naq xaaseti xtz’unmaleb’ re linxul chan, maak’a’ 
xb’aanaq xaaye we naq nawaj naq chi xjunileb’ linkawaay yooqeb’ chi se’ek, 
ab’anan anaqwan yookeb’ chi se’ek chi xjunil laakawaay chan laj Pedro Animal, 
malaj rik’in a’an xatpo’ chan laj Pedro, ink’a’ k’anjelan wan chan li patron. Laj 
eechal k’anjel yook xsik’b’al chan raj ru  naq tixjot li winq aj b’alaq ab’anan  ink’a’  
naru chi xjot’b’al ut kixsik’ wi’ chikj jun xna’leb’ re xjot’b’al laj Pedro. Li Patron 
koheb’ chi b’eek rochb’een li rixaqil ut kixye re laj Pedro, naq anaqwan tatkanaaq 
chi rilb’aleb’ li kok’al sa’ ochoch chan li Patron, ut nawaj naq tink’ulunq ink’a’ 
te’eek’anq li k’ok’al, us chan laj Pedro, ut ki’ok xk’a’uxlaankil chan ru tixb’aanu re 
eenaq ink’a’ te’eek’anq li kok’al naq te’k’ulunq laj eechal kok’al, k’a’ ru kixb’aanu 
kixjutz’a ru’uj li che’ ut kixlap chi xk’atq li meex, chi rix a’an kixchunub’eb’ li kok’al 
sa’ xb’een xjutz’al li che’ ut kixch’ik che’ sa’ riteb’ li kok’al, chi rix a’an 
kixb’uchub’eb’ li kok’al sa’ xb’een li meex kama’ naq yal waark yookeb’ li kok’al sa’ 
xb’een li meex, naq ke’k’ulun laj eechal ochoch li Patron kixye re li rixaqil naq 
maak’ut wan aawiib’ chi ruheb’ li kok’al us wi’ chik naq ink’a’ nake’eek’an chan, 
wa’in wank tojo’ naq taak’ut aawib’ chi ruheb’ li kok’al, us chan li ixq ki’ok chi wa’ak 
li ixq tojo’ naq ko chi rilb’aleb’ li xkok’al, ut kisach xch’ool naq kiril naq kamenaqeb’ 
li xkok’al kixk’e reetal naq yal chikch’o che’ sa’ riteb’ li kok’al kexpatz re laj Pedro 
k’a’ ut naq xchiik che’ sa’ riteb’ li kok’al, raj Pedro kixye xb’aanaq jo’ kan xaaye we 
chan anaqwan ink’a’ nake’eek’an laakok’al, malaj rik’in a’an nakat po’ chan laj 
Pedro, ink’a’ k’anjelan wan chan li patron. sa’ xka’sut kixk’a’uxla li patron k’a’ ru 
tixb’aanu ut ke’k’uub’an rochb’en li rixaqil ut ke’xk’ub’ naq te’xik aj yo rochb’een li 
winq aj b’alaq’, koheb’ sa’ oxib’ laj pedro rochb’eeneb’ laj  eechal och’och, naq 
ke’wulak sa’jun k’iche li Patron kixye naq Laj Pedro taa warq tz’aql chire li uq’ul ut 
li ixq sa’ yi chirix a’an aka chik li Patron kiwar chi re li junpak’al, laj Pedro wank 
xna’leb’ naq ke’koheb’ chi wark kixk’am xmay ut naq ke’ok chi wark ki’ok ch mayib’ 
ut ink’a’ nachal xwara laj Pedro ut ink’a’ naxk’a’uxla naq a’laj Pedro wan sa’ 
xyaanqeb’, Kixye re naq tiikisi ab’anan kaw taatiikisi ut nasaho’ li Patron  naq 
ke’xtiikisi laj Pedro sa’ taq’a, li Patron kixye naqwan xqajot’ chan, heehe’ xqajot’ 
chan laj Pedro, anaqwan xkam laawixaqil chan laj Pedro, naq kirab’i li Patron li 
aatin a’an ak tixjoch sa’ xjolom ut kixye anaqwan xinaajot xb’aanaq xaakamsi li 
wixaqil chan li Patron, laj Pedro kixye malaj rik’in a’an nakatpo’ chan re li Patron, 
li patron kichaq’ok, ani napo’ rik’in a’an xkam li wixaqil taawil chan laj Pedro ki’ok 
xsolb’al tz’uum rix kux li patron kixye naq wi’ taataw  aamak tinsol tz’uum rix aakux 
chan, ab’anan wi’ tintaw inmaak laa’in taasol tz’uum rix inkux chan li Patron  
 
Li winq aj b’alaq’ kiruhan chi xjot’b’al li xpatron, xb’aanaq Kixk’e reetal naq kiruhan 
xjot’b’al  li Patron ut aran kiraqe’ li seeraq’ chi rix li winq aj b’alaq’.  
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Os elementos lingüísticos que se retoma através de outras unidades no 

texto exemplo, se identificam três sintagmas desenvolvidos da seguinte maneira:  

 

Li winq (o home), li asient (o fazendeiro), linxul aj iiq (meus animais 

carregadores), seriam as palavras que se repetem de diferente forma no texto.  

 

Em a pronominalização. Para indicar winq (homem) se usa o pronome 

ha’an (esse), contudo é importante destacar que a utilização de um pronome para 

repetir ou antecipar um nome, também se dá quando se possui os substantivos e 

se conjugam verbos indicados pelos pronomes que se encontram junto a eles.  

Quando o homem lhe fala ao patrão, Ink’a’ ninnaw k’a’ ru wan sa’ laak’al chan (Eu 

não sei o que há na tua plantação de milho lhe disse). 

 

Ninnaw (eu sei) /n/ tempo presente 

   /in/ primeira pessoa do singular EU. 

   Naw é o verbo 

Laak’al (teu milho) /l/ artigo li.  

   /aa/ segunda pessoa do singular TÚ 

   K’al é o substantivo.  

 

Para as substituições lexicais. Para referir-se a;  Li winq (o homem), li 

asient (o fazendeiro), linxul aj iiq (meus animais carregadores). Entendendo que 

isto sucede quando se utiliza um grupo nominal para retomar outro grupo nominal 

de valor semântico equivalente. Para o sintagma nominal li winq, se encontra; laj 

k’anjel (o trabalhador), laj Pedro (o Pedro), aj b’alaq (o enganador). 

 

Nas unidades de repetição. Para li winq, se repete várias vezes laj k’anjel. 

Para indicar aj concorda se repete li patrão. Para retomar um sintagma nominal 

através dos mesmos termos ou com uma pequena variação. 
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Na elipse. Esta forma apresentou-se várias vezes na narração; para 

retomar um sintagma por uma categoria vazia encontrada em al flexão verbal. 

 

Jun li winq yook chi xsik’b’al xk’anjel.        Un homem estava procurando ele  seu                      

                                                            trabalho. 

 

Para referir-se ao homem; Li winq; no verbo xØsik’b’al.  /x/ indica o  tempo 

passado, Ø indica a terceira pessoa do singular (ele), sik’b’al o verbo.  Mas 

também sucede na posse do substantivo indica ao mesmo sujeito winq, com a 

terceira pessoa do singular, xk’anjel (seu trabalho dele), /x/ terceira pessoa (ele), 

k’anjel substantivo.  

 

Em outra narração; jun li saaj al kik’ame xb’aan aj ch’ool winq (um jovem 

que foi levado pelos ch’ool winq) podemos também encontrar que segue com o 

mesmo padrão, que vimos anteriormente. 

  

Jun li saaj al kixik chi si’ik           um jovem foi trazer lenha 
 
 
Saaj al (jovem), se encontrou varias vezes que o nomeia como [al] e também é 

denominado xyuwa li k’ula’al (o pai do bebê), é outro sintagma que se refere ao 

mesmo sujeito, quando no transcorrer da narração o jovem se torna pai de 

família. 

 
Jun li ch’ina usil tuq’ix                        uma bela jovem 
 
 
Se encontrou que para referir-se a tuq’ix (a jovem), se utiliza linrab’in (a filha 

minha) quando o pai dela se refere à jovem, xqa’al (a jovem) outra forma de 

nomeá-la, rixaqil (a mulher dele) referindo-se à jovem quando se transforma em 

esposa do jovem, li ixq (la mulher) outra forma de referir-se à mesma pessoa. 
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São as que mais se podem encontrar, contudo, há outros elementos que se 

podem observar que se repetem dentro de palavras, vejamos. 

 
Referindo-se ao saaj al 
 
Li xna’ xyuwa’          a mãe’ dele, o pai dele. 
 
   X  terceira pessoa do singular (ele) 

Na’  mãe 
   Yuwa’  pai. 
 
Para retomar o nome saaj al, se encontra que o prefixo /x/ que indica o pronome 

da terceira pessoa do singular (ele) é quem a indica no sintagma nominal.  

 
Li al       o jovem 
Li xsi’     a  lenha dele 
 
En este sintagma primero esta un articulo (di) logo segue um substantivo (si’ – 

leña) que esta poseído indicado por el sufijo /x/, que es la tercera persona del 

singular (él) por lo que diría, la leña de él. 

 
Para referir se a xna’ xyuwa’ (a mãe dele, o pai dele) 
 
Keraho sa’ xch’ooleb’  lhes doeu no coração. 
 
Na palavra keraho (verbo que indica o estado das pessoas).nos indica que lhes 

doeu a eles, com la grafia /o/ que esta no final, depois se torna a indicar que são 

eles...o pai e a mãe do jovem, quando aparece xch’ooleb’ (coração de eles), a 

primeira letra /x/ e as duas ultimas /eb’/ que indica eles /x…eb’/.  

 

No seguinte sintagma, kixtaw rub’el li k’iche’.   (A encontrou no meio da 

montanha). 

 

Tomamos o verbo kixtaw, que está composto pelo tempo, sujeito, objeto e a ação, 

da seguinte maneira /ki/ o tempo, /Ø/ é a terceira pessoa do singular (ele) indica 

quem faz a ação, /x/ é a terceira pessoa do singular que indica que recebe a 

ação, e, taw é um verbo. Pelo que está retomando ao jovem e à jovem nos 

sufixos /Ø/ y /x/,  

Kixtaw             ele a encontrou a ela 
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Tempos Verbais 
São as unidades do texto que se focaliza especificamente no predicado 

que seria um constituinte da oração cujo núcleo é o verbo e que conta com outros 

modificadores que também podem considerar-se como sintagmas.  Nesta análise 

encontrei três tipos de tempos do verbo: Passado, Presente e Futuro, em idioma 

Q’eqchi’ se podem encontrar dois tipos de cada um deles; segundo a Academia 

de Lenguas Mayas de Guatemala (2004; 54 e 55, 58 a 60) 

 
    Completivo Próximo (passado recente) 

Tempo/aspecto completivo próximo é una categoria marcada por 
médio do prefixo x – nos diferentes tipos de verbos (transitivos e 
intransitivos). Ao prefixo x – indica somente que a ação ocorreu 
ontem; e b) que a ação se completou, assim que o prefixo tem o 
aspecto perfeito. 
Completivo longínquo (passado longínquo) 
O prefixo k- tem a função como marcador de tempo/aspecto 
longínquo, indica tempo passado em complemento com o prefixo 
previamente mencionado x-. K – se usa para indicar: a) ação que 
ocorreu no passado longínquo b) que a ação se complementou.  
Presente ou Incompleto (se refere a este momento) 
O tempo/aspecto incompleto é marcado por meio do prefixo nak- 
com alomorfos que variam dependendo da pessoa e número 
gramatical. O prefixo indica: a) ações que são verdadeiras no 
presente, mas que não são necessariamente limitadas ao 
presente, no sentido que tem uma qualidade de estabilidade, b) 
ações que são habituais ou de costume.  
Aspecto progressivo 
 O aspecto progressivo não se marca com prefixos no verbo como 
outras categorias de tempo. A estrutura básica do verbo 
conjugado com aspecto progressivo, inclui um posicional com o  
significado de estar, que funciona como auxiliar do verbo principal, 
que se apresenta em forma de substantivo verbal.  
Potencial próximo 
Este tempo/aspecto é indicado por meio do prefixo t- com verbos 
transitivos e com verbos intransitivos, com estes últimos o sufixo 
de categoria de –k a –q. o prefixo indica; a) um tempo do futuro 
não imediato, em oposição a uma ação que se realiza 
imediatamente; y/o b) um aspecto de certeza de que ação se 
realizará: e/ou uma atitude de intenção por parte do agente do 
verbo. 
Potencial longínquo ou opcional 
O prefixo de tempo/aspecto, que se nomeia aqui 
opcional/imperativo, é o afixo mais complexo de todos. Em quanto 
tempo, está a inflexão indica ação que está a ponto de passar, o 
que começa no momento de falar. Esta categoria é indicada pelo 
prefixo ch-, que se combina com um cambio no sufixo de categoria 
dos verbos intransitivos de –k a –q com verbos transitivos 
acrescenta-se o sufixo –aq. 
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Para identificar os tempos verbais, se apresenta a seguinte narração na 

qual somente indicar este aspecto.  

Li yuk ut li ib’ou O bode e o tatu  
Sa’ jun kutan eb’ li yuk ut li ib’oy, ke’xk’ul rib’eb’ sa’ b’e, ke’ok xpatz’b’al chi 
rib’ileb’ rib’, b’ar xikeb’re 
- li yuk kixpatz’ re li ib’oy, b’ar xikaawe chan  
-xikchaqwe xb’ekb’aleb’ inkok’ lukum chi re ha’ xb’aan naq li wankin wi’ 
maak’a’eb’ chik chan li ib’oy ut laa’at b’ar xikaawe chan  
-li yuk jo’ kan aj wi’ xikchaqwe xsik’b’al wichaj chan  
- li ib’oy, aah us innume’q wan chan  
-mataawaj put-ru aaxikik chan li yuk  
-li ib’oy tinwaj ru  
-li yuk k’aput  
-li ib’oy maak’a’ yal wanraj jun inb’e jwal aajel ru chan  
-li yuk k’a’ putiru chan aah malaj aak’ok xchal chan  
-aah ha’an chan li ib’oy  
-li yuk jo’an aj wi’ laa’in xchal aj wi’ we chan.  
Ut aran ke’ok xpatz’b’al ani chaab’il naxk’ota chankeb’ chi rib’ileb’ rib’ 
-li yuk laa’in ch’ina’us nink’ota xb’aan naq pim ninwa’ chan re li ib’oy ut laa’at 
jwal yib’ru nakak’ota xb’aan naq junes motzo’ nakawa’  chan  
-li ib’oy laa’in b’an li ch’ina’us nink’ota t’orox t’orox ut rax rax laa’at b’an li jwal yib’ 
ru nakak’ota ut jwal chu xb’ook chan re li yuk. 
-kichaq’ok wi’ chik li yuk laa’in b’an li ch’ina’us nink’ota xb’aan naq pim ninwa’ 
ut moko chuta xb’ook, moko jo’ ta laawe jwal chu xmaak naq junes motzo’ 
nakawa’ chan re li ib’oy. 
Ut jo’ kan chalen toj retal naq ke’xyal ruheb’ chi k’otak xmaak naq maajun reheb’ 
naxsume naq yib’ raj ru li xk’ot. 
-li yuk kixye re li ib’oy k’otaqo sa’ wiib’al, ab’an manakanaw chan ru taaqab’aanu 
sum-it taaqak’e qib’ re naq maajun taaril chan ru li xk’ot toj retal naq tooraqe’q 
tojo’ taaqil ani tana yaal naxye naq ch’ina’us xk’ot chan re li xsum  
-li ib’oy kixchap junpaat li xjolom tojo’ naq kixsume naq us qab’aanuhaq chan. 
Ke’ok chi k’otak sa’ sum-it ab’anan naq yookeb’ chi k’otak – li ib’oy yo xkelonkil 
chi ru li xye xk’ot li yuk ut li re naxtiikisi sa’ xna’aj re li jun, naq  
kireek’a li yuk naq kiraq’e kixpatz’ re li jun ma xatraqe’ chan re  
-li ib’oy kichaq’ok aah b’ab’ay chik maji’ ninraqe’ chan, ab’anan moko yaal ta 
naq maji’ naraqe’ chi k’otak a’an b’an xk’ot li yuk li maji’ naraqe’ xjalb’al ru, naq 
kixchoy xjalb’al ru li k’ot kixye re anajwan xinraqe’ chan,  
tojo naq ke’xsuq’isi rib’eb’ chi rilb’al li xk’oteb’ ut aran kiril li yuk naq li xk’ot a’an 
chik junes motzo’  ut li ib’oy a’an chik t’orox t’orox ut raxrax li xk’ot.  
Aran ki’ok chi k’a’uxlak li yuk ut kixye re li ib’oy ¡Uy  k’a’ ru put ru xink’ul maawa’ 
b’i’ jo’ we’ nink’ota! chan  
-li ib’oy ma xaawil xinye aawe naq laa’at yib’ru nakak’ota ut laa’in chaab’il 
nink’ota chan. 
Sa’  hoonal a’an jwal sa sa’ xch’ool xmaak naq ak xru xjot’b’al li yuk chi ru li 
xmotzo’ ut li yuk jwal ra sa’ xch’ool kikana xb’aan naq a’an moko yo ta raj chi 
b’alaq’ik yoo b’an xyeeb’al li yaal, ab’anan sa’ xk’uub’ankil chaq li yalok-u li ib’oy 
kixk’a’uxla chaq chan ru naq taaruuq xk’eeb’al chi yaal li yo chi xyeeb’al re li jun 
–li yuk kixpaab’ naq re li motzo’ k’ot xb’aan naq ak xye naq majun taa’iloq chi rix, 
us taraj maawa’ re.   
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O narrador utiliza o tempo passado especificamente o “longínquo”, que 

indica que ocorreu ha muito tempo atrás, se encontraram alguns deles; Kexk’ul 

(eles o receberam), Ke’ok (eles começaram), Kixpatz’ (ele perguntou), Kichaq’ok 

(ele respondeu), Kexyal (eles aprovaram), Kixye (ele disse), Kiraq’e (ele 

terminou). Tomaremos um verbo como exemplo e o analisaremos para  conhecer 

o que indica.  

 

Kixpatz’   - (ele) perguntou  

Ki Prefixo que indica o tempo. 

X afixo que indica a terceira pessoa do singular (ele) 

Patz’ Verbo transitivo.  

 

 Nas narrações encontram-se outros tipos de verbo conjugados em outros 

tempos, como é o caso do presente (incompleto e progressivo), além do futuro 

(potencial próximo). O tempo passado é mais usado pelo narrador para indicar 

que as ações foram realizadas por terceiras pessoas, contudo, também que 

aparecem outros tipos de tempo nos quais se encontram conjugados os verbos, 

mas esta alternância se dá quando os protagonistas dialogam e quando ol 

narrador descreve alguma situação. Vejamos um exemplo: 

 

Aran ki’ok chi k’a’uxlak li yuk ut kixye re li ib’oy ¡uy k’a’ ru put ru xink’ul maawa’ 

b’i’ jo’ we’ nink’ota! Chan. Aí começou ele a pensar no bode e lhe disse ao tatú, 

¡uy, mas que aconteceu comigo, não é assim como eu defeco! 

 

O narrador utiliza o tempo passado (ki’ok = começou ele, kixye=disse ele) para o 

desenvolvimento do texto, contudo é incorporado o tempo presente 

(nink’ota=defeco eu) quando um dos protagonistas dialoga.  

 

Para o tempo presente incompleto encontraram-se; Ninraq’e (eu termino), 

Ninwa’ (eu como), Naxnumsi (ele o passa), Naxye (ele disse). Para ele 

progressivo; Yookeb’ chi k’otak (eles estão defecando). No tempo futuro se 

encontrou; tinwaj (eu vou querer).  
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 Para o presente incompleto. 

Ninwa’ 

N Prefixo que indica o tempo presente 

In Primeira pessoa do singular (eu) 

Wa’   Verbo Transitivo 

 

 Para o presente progressivo 

Yookeb’ chi k’otak 

Yook  Prefixo que indica o tempo 

Eb’  Sufixo que indica a terceira pessoa do plural (eles – elas) 

Chi  Preposição 

K’otak  Verbo Intransitivo 

  

Para o tempo futuro 

Tinwaj  

T prefixo que indica tempo 

In Primeira pessoa do singular 

Waj Verbo.  

 

 Ao realizar a análise do tempo verbal nas narrações coletadas,  se 

identifica que é o tempo passado que com maior freqüência se utiliza como o 

indicador da temporalidade dos fatos, esta continuidade de utilização do tempo 

passado, sofre câmbios no transcorrer dos textos, ao incorporar-se  outros 

tempos verbais; o presente e o futuro, de acordo com os resultados encontrados o 

que sucede em determinados mo protagonistas têm um diálogo no texto.  
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c) Operações de Posicionamento Enunciativo e de Vozes Enunciativas 
 

Retomando o que indica Mugrabi (2002-39) as operações de 

posicionamento enunciativo se entendem como a posição do narrador nas  

distintas vozes que utiliza no transcorrer da narração.  

 

Nas distintas narrações que se analisaram se encontram distintas formas 

de posições enunciativas do autor no momento de narrar. Coloco alguns 

exemplos utilizando sete narrações.  

 

1.-  Na narração;  Jun li saaj kikame’ xb’aaneb’ aj ch’ol winq. Um jovem que foi 

levado pelos Ch’ol winq,  
 

Sa’ jun xk’aleb’aalil Tactic, maare wank ka’k’aal chihab’ anajwan, jun li 

saaj al  kixik chi si’ik’ ab’an ink’a’ chik kisutq’i sa’ li rochoch, ut eb’ li xna’ 
xyuwa’ mumtajenaq naq keraho sa’ xch’ooleb’ ut najt ke’xyal q’e chi xsik’b’al sa’ 

xk’ab’a’ naq ke’xk’a’uxla naq yal ani’ ta na kikamsink re.  

 

 O narrador marca sua posição quando diz; maare wank ka’k’aal chihab’ 

anajwan, el maare (talvez) é quem indica um tempo no qual aconteceu, mas que 

não afirma  completamente, o que faz é dar uma suposição aproximada. Também 

quando se refere ao protagonista utiliza a terceira pessoa, jun li saaj al kixik chi 

si’ik  ab’an ink’a’ chik kisutq’i sa’ li rochoch (um jovem foi procurar lenha, mas 

não voltou para a sua casa).  

 

Está-se falando do saaj aj (o jovem), quando se indica ação aparece a 

terceira pessoa que indica ao protagonista, kixik (ele foi), ki = tempo passado, x = 

terceira pessoa do singular (ele), xik = verbo ir. E similar o que acontece quando 

se encontra; ink’a’ chik kiØsutq’i (já não regressou ele), ki = tempo passado, Ø = 

terceira pessoa do singular (ele), sutq’i = verbo regressar. No substantivo também 

se refere à terceira pessoa, sa’ li rochoch (a sua casa); sa’ = preposição, li = 

artigo, rochoch (a casa dele), es /r/ que indica a terceira pessoa do singular (ele) e 

ochoch é o substantivo casa. O narrador não se inclui na narração, ele assinala 

que o realizam terceiras pessoas. 
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O narrador indica claramente sua posição afastando-se do discurso e tudo 

o que se refere a uma terceira pessoa, e ao finalizar ele diz A’in kixseraq’ijun li 

cheekel winq aj Taktik (isto foi narrado por um homem ancião de Tactic), com este 

assinalamento se afirma que uma terceira pessoa foi quem o narrou, indicado-o 

com; li cheekel winq (o homem ancião), mas também o ratifica no verbo; kixseraq’i 

(o narrou ele); ki = tempo passado, x = terceira pessoa do singular (ele), seraq’i = 

verbo.  

 

2.- Na narração: Li winq aj yo (O homem Caçador). O narrador afirma 

algumas situações no transcorrer do texto, mas haverá que fazer o 

esclarecimento que o realiza quando descreve o que fazem os protagonistas.  

  

Ao dizer: Li al ha’in majun sut natijok chi ru li tzuultaq’a (este jovem nunca 

ora diante ele tzuul taq’a), do mesmo modo quando se encontra; li qawa’ chin toj 

yook xseeraq’inkil  naq yaal li  tzuultaq’a yo’yo ut ink’a’ us xkamsiinkil li xul (o 

senhor ainda continua narrando que é certo que o tzuul taq’a está vivo e não é 

bom matar os  animais). Nas duas afirmações que faz o narrador ele não se 

envolve diretamente no texto, nestas afirmações aparecem terceiras pessoas, li al 

ha’in (o jovem este), li qawa chin (o senhor). 

 

3. Na narração; Eb’ li al ke’suq’i chi maxil (Os jovens que se transformaram em 

macacos), se encontra a seguinte; xikikeb’ naq ke’kooheb’ toj chalen anaqwan 

a’aneb li max naq nayeeman (de uma vez foram embora, até agora eles são os 

macacos quando se diz), assinala-se que foram terceiras pessoas as quais o 

realizam, o verbo se encontra no passado longínquo, ke’kooheb’ (eles foram 

embora) e finaliza manifestando; a’aneb’ li max naq nayeeman (eles são os 

macacos quando se diz), a expressão naq nayeeman, indica que é uma afirmação 

que se faz referindo-se, que assim o dizem os outros.  

 

4. Na narração: Li winq aj b’alaq ut li eechal k’anjel (O homem enganador e o 

dono do trabalho), quando se diz; Li winq aj b’alaq’ kiruhan chi xjot’b’al li xpatron 

(O homem enganador pode debochar de seu patrão), o protagonista é o homem, 

no verbo kiruhan, indica novamente que ele foi quem os fez, com a terceira 

pessoa do singular Ø.  
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O substantivo com a terceira pessoa com o qual se possui o nome, se 

refere ao homem, xpatron, (seu patrão dele), é /x/ quem indica o pronome.  

 

Para finalizar se encontra; xb’aanaq Kixk’e reetal naq kiruhan xjot’b’al  li 

Patron ut aran kiraqe’ li seeraq’ chi rix li winq aj b’alaq’ (porque percebeu quando 

poderia enganar ao patrão e aí terminou a narração sobre o homem enganador), 

os verbos kixk’e, kiruhan, kiraqe, todos em tempo passado longínquo e todos 

assinalam que foi a terceira pessoa do singular. 

 

Kixk’e         ki = indica o tempo, x = terceira pessoa do singular, raqe = verbo. 

Kiruhan     ki= indica o tempo, Ø = terceira pessoa do singular. Ruhan = verbo   
 

O protagonista está designado com a terceira pessoa do singular, tanto no 

verbo como no substantivo, criando uma distancia entre a narração e o narrador.  

Ele diz; aran kiraqe’ li seeraq’ (aí terminou la narração), assinalando que foram 

outros que o disseram. O narrador não tem nenhuma participação na narração já 

que sempre está utilizando o pronome da 3ª. Pessoa para indicar quem executa a 

ação da narração.  

 

 Nas distintas narrações analisadas, o narrador marca suposição 

especificamente de duas maneiras:  

a)  Para indicar os tempos nos quais ocorreram os fatos, não realiza 

nenhuma  afirmação concreta, mas sim utiliza possibilidade ao indicar; 

talvez, faz muito tempo, etc.    

b)  O pronome de terceira pessoa, é utilizado para indicar quem realiza a 

ação ou quem a sofre, nos verbos como nos substantivos.  
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CONCLUSÕES 

 
Para a investigação foi apresentado o objetivo: “analisar a configuração da 

narratividade em Q’eqchi’ em seus aspectos situacionais, formais e semânticos”, 

que foi respondida durante a análise dos resultados.  A metodologia utilizada me 

permitiu obter os resultados que apresento como também a valiosa participação 

dos professores neste peróxido.  

 

Apresentaram-se cinco objetivos específicos e de acordo com os mesmos 

estarei expondo as conclusões da investigação.  

 

Com relação ao primeiro objetivo a classificação do corpus das narrações  

em idioma maya Q’eqchi’ segundo os protagonistas, os objetivos e os 

destinatários, se encontram narrações que se desenvolvem ao redor de animais e 

pessoas, nas quais podem evidenciar-se: a vivencia do mundo circundante 

repleto de mistérios e de forças sobre-humanas, é geralmente uma experiência 

espiritual, na qual vontades e poderes se manifestam e atuam sobre o mundo na 

forma de seres diversos.  

 

O objetivo principal das narrações Q’eqchi’ está orientado a corrigir, refletir, 

pensar, educar, orientar às pessoas sobre suas atitudes, comportamentos, 

conhecimentos, valores e normas de vida. Tanto a utilidade como o destinatário 

das narrações tem muita relação.   

 

As narrações têm um propósito e um processo histórico social, são os avôs 

e as avós quem utilizando a narração tem transmitido de geração a geração 

conhecimentos e ensinamentos.  Estão dirigidas para todos (crianças, jovens, 

adultos, anciãos, homens e mulheres) para organizar, dirigir sua vida em forma 

equilibrada diante da sociedade e a natureza.  
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Para o segundo objetivo a descrição dos aspectos situacionais das 

narrações, se detecta que a ação narrativa desde a concepção Q’eqchi’ esta 

articulada aos seus “códigos culturais” fundamentais (regras e normas) de sua 

sociedade. Em termos gerais se considera a narração como; ações vividas em 

tempos passados que servem para pensar e refletir para a vida dos falantes. 

Significa que se a vida não estivesse estruturada como uma narrativa, não se 

teria experiência alguma do tempo. As narrativas possuem uma qualidade lógica  

são “contadas em quanto são vividas e vividas em quanto são contadas”. 

 

Uma característica principal que têm as narrações Q’eqchi’ é que estão 

relacionadas com as atividades que desenvolvem os falantes no âmbito familiar, 

comunitário e/ou agrícola. No familiar se reflete a través da educação dos filhos, 

orientando-os na sua relação social e natural. Os momentos serão diversificados; 

nas reuniões de famílias, nos trabalhos comunais, em atividades religiosas, para 

transmitir ensinamentos às pessoas. E nas atividades agrícolas, como no plantio 

do milho e outro produto, durante o qual se desenvolvem narrações relacionadas 

com a natureza, o respeito aos animais e importância que tem o sagrado das 

sementes e o papel que cumpre o homem e as mulheres neste processo.  

 

No terceiro objetivo quando se realiza a análise dos significados culturais 

atribuídos às narrações, se detecta que todo episodio social na vida Q’eqchi’ tem 

que ver com o Tzuultaq’a (ser supremo). Sus vida esta baseada nele, que o 

espírito e matéria, se manifestam em forma humana e animal perante os Q’eqchi’.  

Também se pode vê-lo nos acidentes da natureza, outra forma de comunicar-se é 

através dos sonhos.  A ele se lhe pede proteção, vida, saúde e apoio.  

 

Por conseguinte para o Q’eqchi’ a narração não só é uma estrutura mental que 

pode ser imposta sobre a realidade, mas que é significativa na medida em que ela 

capta a vitalidade e a dinâmica da vida social.  Têm um papel importante na  sua 

vida, elas são instrumentos que se utilizam para transmitir algum conhecimento, 

atitudes, normas de conduta.  
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Para o quarto objetivo no qual se descreve a estrutura da narratividade, 

foram identificadas estruturas das narrações, que orientam a leitura e a 

compreensão daquilo que podemos observar em nosso ambiente para que cada 

narração contenha uma coerência, uma continuidade. É algo mais que uma 

simples ocorrência ou alguma coisa que simplesmente sucede: é aquilo que 

contribui com o progresso de uma narração, tanto no começo como na sua 

conclusão. De acordo com o exposto, as fases das narrações analisadas são 

mais que uma simples enumeração ou ordem sucessiva de eventos de incidentes. 

É uma organização inter relacionada como um todo inteligível.   

  

 Quatro são as possíveis formas de estruturação narratividade Q’eqchi’ que 

foram identificadas: o funcionamento de certas unidades das narrações desde o 

morfológico e funcional; são fundamentais para a conexão das unidades dentro 

do texto, para que tenha um sentido em sua totalidade.   

 

E, para o ultimo objetivo no qual se descreve o funcionamento de certas 

unidades lingüísticas nas narrações, desde três operacionais; a) de Conexão, b) 

de Coesão, c) de Posicionamento Enunciativo e de Vozes Enunciativas 

 

Nas operações de conexão puderam detectar-se dois aspectos de 

unidades; morfológico e funcional. No morfológico consegui identificar os 

seguintes; Expressões Adverbiais, Sintagmas preposicionais e nominais, As 

conjunções e as conjunções subordinadas.  

 

Desde o funcional, no qual as unidades gramaticais de relação, diferentes das 

unidades, com conteúdo léxico podem estabelecer a função dos elementos nas 

narrações.  Neste aspecto identifiquei os seguintes organizadores do texto; 

temporais, espaciais, enumerativos, reformulativos, aditivos e os  lógicos. 
 

 Cada um destes elementos identificados nas operações de conexão, nas 

narrações Q’eqchi’ permitem a congruência e coerência nas diferentes partes do 

texto entre si e com os elementos contextuais e situacionais.   
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 Também foram encontradas nas narrações analisadas no referente às 

operações de coesão; anáforas e o tempo verbal,  

 

No caso das anáforas foram encontradas as seguintes unidades;  

pronominalização, definitivações, substituições léxicas, repetição e elipse. São  

estas unidades que retomam elementos do texto para reativar no interlocutor as 

informações da temática por meio de nomes ou pronomes.  

 

Para indicar os tempos verbais nos quais de desenvolvem os verbos do 

texto, encontraram-se três tempos verbais: Passado, Presente e Futuro.   

 

Utiliza-se com maior freqüência o tempo passado, que indica que o fato 

ocorreu há muito tempo. Do mesmo modo encontraram-se outros tipos verbais 

conjugados em tempos diferentes, o presente (incompleto e progressivo), o futuro 

(potencial próximo). Estes verbos aparecem quando os protagonistas dialogam e 

quando o narrador descreve alguma situação.  

 

 Nas operações de posicionamento e vozes enunciativas, se encontrou que 

o narrador marca sua posição nas distintas narrações analisadas de diferentes 

formas: a) O caso dos tempos indica uma possibilidade em que o fato ocorreu, 

não aparece alguma afirmação concreta,  b)  Utiliza o pronome da terceira pessoa 

para indicar quem realiza a ação ou quem a sofre,  tanto nos verbos como nos 

substantivos. 
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A P Ê N D I C E  
  
 

Narrações Q’eqchi’ 
 

Jun li saaj kikame’ xb’aaneb’ aj ch’ol 
winq. 

Um jovem que foi levado pelo Ch’ol 
winq28. 

 
Sa’ jun xk’aleb’aalil Tactic, maare 
wank ka’k’aal chihab’ anajwan, jun li 
saaj al  kixik chi si’ik’ ab’an ink’a’ chik 
kisutq’i sa’ li rochoch, ut eb’ li xna’ 
xyuwa’ mumtajenaq naq keraho sa’ 
xch’ooleb’ ut najt ke’xyal q’e chi 
xsik’b’al sa’ xk’ab’a’ naq ke’xk’a’uxla 
naq yal ani’ ta na kikamsink re.  
 
Ab’an ink’a’ li al naq yook chi xik chi 
xsik’b’al li xsi’ kixtaw rub’el li k’iche’ jun 
li chi’na usil tuq’ix ut kixye re  - ma 
taawaj xik chi wix  ut li al kichaq’oq -
kixye us ut li tuq’ix kixye re us xaqlin 
chi rix woq ut taamutz’ laawu’ li al jo’ 
kan kixb’aanu ut naq kireek’a ak wan 
chi  sa’ li rochoch li tuq’ix sa’ xch’ool li 
k’iche’. 
 
 
Naq kiwulak kik’ule’ xb’aaneb’ xna’ 
xyuwa’ li tuq’ix ut kiye’e re: ma 
nawulak cha wu linrabín  ut li al 
kichaq’ok kixye naq heehe’. 
Li qawa’ chin kixye, re naq 
taaweechani linrab’in wulaj tatchik sa’ 
tareey ut li tareey a’an waqlaju k’aam 
ajwi’, taak’ale’ chaq, taak’at aj wi’ ut  
taawaw aj wi’ chaq chi ru li jun kutan ut 
chi wulajaq tatchik chi xq’olb’al, chi 
kama’an tinq’ajtesi saawuq’ linrab’in ut 
a’an aj wi’ txik xk’ehok aawa re wa’leb’ 
 
 
 
 

Numa aldeia de Tactic29, talvez faz 
quarenta anos agora, um jovem foi 
procurar lenha mas não voltou; sua mãe 
e seu pai ficaram muito tristes e durante 
muito tempo ficaram procurando-o 
porque pensaram que talvez alguém o 
tinha morto.   
 
 
Mas não, o rapaz quando se dirigia para 
trazer lenha, encontrou na montanha 
uma jovem muito bonita que lhe 
perguntou: queres ir comigo? E o rapaz 
respondeu que estava bem: e a jovem 
lhe respondeu: para-te sobre meus pés e 
fecha os olhos. O jovem seguiu as 
instruções e quando percebeu, já estava 
na casa da jovem no coração da 
montanha.  
 
Quando chegou foi recebido pela mãe e 
pelo pai da jovem que lhe perguntaram 
se ele gostava da moça, ao que ele 
respondeu que sim. O pai da moça lhe 
disse que ele poderia conquistar a sua 
filha, e que no dia seguinte iria trabalhar 
a terra, uma parcela de 16 “cuerdas30”. 
Tens que limpá-la, queimá-la e plantar 
tudo num dia, e na manhã seguinte tens 
que colher o milho. Dessa forma poderei 
dar-te a mão de minha filha. Ela levará o 
teu almoço ao meio dia. 
 
 
 
 

                                                 
28 Ch’ol Winq: é um termo usado em Q’eqchi’ para nomear aos antepassados, a seres que vivem em outra 
dimensão temporal e que representam respeito, reverência e que são sagrados 
29 Tactic. É  um de os municípios de Alta Verapaz que se encontra aproximadamente a 35 km da cabecera  
(capital) departamental que é Cobán. 
30 Cuerda. É um sistema de medida que se utiliza muito entre os Q’eqchi’ para designar uma área, 
aproximadamente de 25 varas quadrados (1 vara = 83 cm). 
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Chi wulajaq kixik toj eq’la li al, chi 
k’alek ab’an naq kiwulak li xqa’al se’ 
wa’leb’ chi xk’eeb’al xwa, kixtaw li al 
chi ra sa’ xch’ool xb’aan naq toj 
maak’a li naxb’aanu, ut li xqa’al kixye, 
matka’uxlak qab’aanu junaq li na’leb’ 
re naq tyaalooq laak’al. 
 
Naq ke’raqe’ chi wa’ak kixye li xqa’al 
reli al, hit li wuuq ut toj reetal naq 
taatup li xk’aamal ut jo’ kan kixb’aan li 
al kixhit li ruuq li tuq’ix  toj reetal naq 
kixt’up ut naq kixb’aan a’in ak tixlap li 
xch’iich’ sa’ xtoon jun li nimla che’ ak 
taaxik chi ch’och’ chi xjunil li che’ ut li 
pim sa’junpaat kichaqik ut li al kixk’e 
xxamlel, toja naq ki’ok chi rawb’al, 
saasa sa’ xch’ool, wulajaq chik kiwulak 
chi rilb’al ak xchaqik chi kan li xk’al ut 
kixq’ol aj wi’ chaq. 
 
 
 
Chi rix a’an kiq’ajtesiik li rixaqil re, chi 
ru li jun chihab’ ke’wan jun li 
xkach’ineb’ teelom, ab’an naq kixket li 
oxib’ kutan eb’ li xna’ xyuwa’ li rixaqil 
ke’ xye re naq tento te’xk’am sa’ jun 
toon li nimla kawil che’ ut li na’b’ej 
kixchap li k’uula’al chi roq ut kixkokob’ 
puk’inkil chi ru li che’, ab’an li al li 
xyuwa’ li k’uula’al k’a’ jo’ naq kiraho sa’ 
ch’ool xb’aan naq kixk’a’uxla naq 
xkamsinkil keraj li k’uula’al. 
 
Sa’ xk’ab’a ha’in eb’ li yuwa’b’ej ut li 
rixaqil aj wi’ li al ke’xye naq ink’a’ truuq 
twanq arin  sa’ qayanq ut jwal us 
tasutq’iiq sa’ li rochoch.  
 
Li ixq chan ru naq kixk’am kama’an aj 
wi’ naq kixsutq’isi chaq b’ar kixtaw, ut 
naq kiwulak li al sa’ li rochoch kajchik 
kiwan xhoonal re seraq’inkil li k’a’ ru 
kixk’ul chaq ut b’ar kiwan chaq chi rix 
a’an kikam. 
A’in kixseraq’i jun li cheekel winq aj 

 
Na manhã seguinte o rapaz saiu muito 
cedo para trabalhar, mas quando, ao 
meio dia a jovem levou-lhe o almoço o 
encontrou muito triste porque não tinha 
adiantado muito o trabalho, então ela lhe 
disse: -Não te preocupes vamos fazer 
alguma coisa para que consigas terminar 
o trabalho. 
Quando terminaram de almoçar a jovem 
disse ao rapaz: desamarra o meu 
“corte31” (saia própria que vestem as 
mulheres) até que arrebente a corda. 
Assim fez o rapaz até que o arrebentou. 
Quando isto aconteceu, seu facão ficou 
fincado no tronco de uma arvore bem 
grande e ao mesmo tempo caíram todas 
as árvores e o capim rapidamente ficou 
seco e logo o rapaz prendeu o fogo. 
Depois começou a plantar e estava muito 
feliz. No dia seguinte chegou para ver se 
estava tudo pronto, viu o milho e o 
colheu no mesmo dia. 
 
Depois disso, a sua esposa lhe foi 
entregue, durante um ano tiveram um 
nenê do sexo masculino, mas quando 
cumpriu três dias a mãe e o pai da 
esposa disseram que tinham que levá-lo 
ao tronco de uma grande árvore. A mãe 
tomou o nenê pelos pés e começou a 
batê-lo contra a arvore; mas o rapaz, pai 
da criança ficou muito triste porque 
pensou que queriam matar o bebe. 
 
Por isto os pais da esposa lhe disseram 
que não podia ficar ali e que seria muito 
melhor se voltasse para sua casa.   
 
Do mesmo modo que a mulher o levou 
assim o retornou. Logo que o rapaz 
voltou a casa, só teve tempo de narrar 
tudo o que passou e onde tinha estado e 
depois  morreu. 
 
 
 
Isto foi narrado por um ancião de Tactic 

                                                                                                                                                    
31 Corte, é o nome que se lhe da em espanhol de Guatemala à saia que usam as mulheres Q’eqchi’. 
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Taktik 
Li winq aj yo El home Cazador 

 
Junxil q’e kutan kiwan jun li al Aj Tul 
halp xk’ab’a’ sa naril xpuub’ankileb’ li 
halaw rikin tul naxrameb’.  Li al ha’in 
majun sut  natijok chi ru li tzuultaq’a. 
 
Kiwulak xhoonal ki’ok chi seb’esiik 
rik’in xuxb’ jun li winq naq kirab’i kiril 
chi jo’ ka’an kixb’oq jun li keekel  winq 
chi rix xmaak naq ak naxuxb’aak chaq 
sa’ li yohok li qawa’ tap max xk’ab’a’ li 
cheekel winq  
 
Kooheb’ chi ramok halaw sa’ xb’een 
chik li chaat. Kinajto’ li q’oqyiin ke’rab’i 
nab’al nab’al li eek’ank. Ut li qawa’ tap 
max  kichal xxiw laj puub’ kipuub’ak ut 
ink’a’ kimokq xpuub’.  
 
Kichal li xul kihok chi xchiqb’enkil li 
che’ aran ke’t’ane’ chi ch’och’ ut li 
cheekel winq kireek’a’ naq kit’ane’ 
kihok chi tijok li ink’a’ kitijok kikam jun 
k’amok xb’anaq kisak’e’  xb’aan jun li 
xul naq kiril naq inka’ us yook chi 
xrahob’tesinkil li xketomq  jun li qawa’ 
chin.  
Naq kiril a’an ut ha’an li tzuultaq’a 
kiyee’ re naq  ink’a’ us xkansinkileb’ li 
xul aran utan xkanab’aankil li yo’ok 
xb’an ut li qawa’ chin toj yook 
xseeraq’inkil  naq yaal li  tzuultaq’a 
yo’yo ut ink’a’ us xkamsiinkil li xul. 
 

Ha muitos anos existiu um rapaz que se 
chamava Tul Halp32 que gostava de 
caçar paca, Atraia o animal com banana. 
Este rapaz nunca orava a tzuul taq’a33.  
 
Chegou um momento no qual 
começaram a assustá-lo quando estava 
de caça e ouvia que um homem 
assobiava, por isso foi com um ancião 
para saber por que estava acontecendo 
aquilo.  O ancião chamava-se Tap Max34 
 
Os dois foram caçar paca, estavam 
Numa espécie de jaula na montanha de 
noite e escutaram que havia muito ruído. 
Don Tap Max assustou-se tratou de 
disparar, mas, não pode.  
 
Um animal começou a mover a arvore 
na qual se encontravam e o ancião caiu 
ao solo, começando a orar porque havia 
visto que não era um animal o que 
estava ali. Compreendeu que caçar 
animais causava danos ao bosque. 
 
 
Ele viu que o tzuul taq’a lhe disse que 
não era correto matar aos animais. 
Desde então o jovem nunca mais caçou 
e o ancião continuou narrando que o 
tzuul taq’a está vivo e que não é 
conveniente matar aos animais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Ë um nome da pessoa em idioma Q’eqchi’. 
33 Tzuul Taq’a es un termino Q’eqchi’ que literalmente se puede leer Tzuul = Cerro, Taq’a = Valle. Que es 
considerado el ser supremo, es la madre y el padre que da todo al ser Q’eqchi’, es el creador del universo y de 
la tierra.  
34 Tap Max, é um nome que está no idioma Q’eqchi’, que literalmente é; Tap = caranguejo, Max = Mico 
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Li yuk ut li ib’oy O bode e o tatu 

 
Sa’ jun kutan eb’ li yuk ut li ib’oy, 
ke’xk’ul rib’eb’ sa’ b’e, ke’ok 
xpatz’b’al chi rib’ileb’ rib’, b’ar xikeb’re
- li yuk kixpatz’ re li ib’oy, b’ar 
xikaawe chan  
-xikchaqwe xb’ekb’aleb’ inkok’ lukum 
chi re ha’ xb’aan naq li wankiwi’ 
maak’a’eb’ chik chan li ib’oy ut laa’at 
b’ar xikaawe chan  
-li yuk jo’ kan aj wi’ xikchaqwe 
xsikb’al wichaj chan  
- li ib’oy, aah us hinnume’q wan chan 
-mataawaj put-ru aaxikik chan li yuk  
-li ib’oy tinwaj ru  
-li yuk k’aput  
-li ib’oy maak’a’ yal wanraj jun inb’e 
jwal aajel ru chan  
-li yuk k’a’ putiru chan aah malaj 
aak’ok xchal chan  
-aah ha’an chan li ib’oy  
-li yuk jo’an aj wi’ laa’in xchal aj wi’ 
we chan.  
Ut aran ke’ok xpatz’b’al ani chaab’il 
naxk’ota chankeb’ chi rib’ileb’ rib’ 
-li yuk laa’in ch’ina’us nink’ota xb’aan 
naq pim ninwa’ chan re li ib’oy ut 
laa’at jwal yib’ru nakak’ota xb’aan 
naq junes motz’o nakawa’  chan  
-li ib’oy laa’in b’an li ch’ina’us nink’ota 
t’orox t’orox ut rax rax laa’at b’an li 
jwal yib’ ru nakak’ota ut jwal chu 
xb’ook chan re li yuk. 
-kichaq’ok wi’ chik li yuk laa’in b’an li 
ch’ina’us nink’ota xb’aan naq pim 
ninwa’ ut moko chuta xb’ook, moko 
jo’ta laawe jwal chu xmaak naq junes 
motzo’ nakawa’ chan re li ib’oy. 
Ut jo’kan chalen toj retal naq ke’xyal 
ruheb’ chi k’otak xmaak naq maajun 
reheb’ naxsume naq yib’ raj ru li 
xk’ot. 
-li yuk kixye re li ib’oy k’otaqo sa’ 
wiib’al, ab’an manakanaw chan ru 
taaqab’aanu sum-it taaqakeqib’ re 
naq maajun taaril chan ru li xk’ot toj 
retal naq tooraqe’q tojo’ taaqil anitana 
yaal naxye naq ch’ina’us xk’ot chan 

Um dia o bode e o tatu encontraram-se 
pelo caminho, começaram a perguntar-se 
para onde iam. –o bode perguntou ao tatu 
para onde ia. 
-Vou cavar na beira do rio para conseguir 
algumas pequenas larvas porque onde eu 
estou não tem mais, e tu para onde vais?  
-O bode respondeu: eu também vou 
procurar um pouco de minha erva.  
-O tatu expressou: ahh esta bem, com 
licença. 
-Por acaso tu tens pressa de ir, perguntou 
o bode.  
-Tenho muita pressa, respondeu o tatu.  
-Por que? Perguntou o bode.  
-Por nada só que tenho que fazer alguma 
coisa urgente, respondeu o tatu.  
-Mais, o que é? Ahh ou é que tu tens que 
defecar? 
-aah isso, respondeu o tatu. 
-o bode acrescentou: eu também tenho 
vontade  
Logo começaram a comentar entre eles, 
quem defecava melhor. 
-O bode lhe disse ao tatu: eu defeco muito 
bonito porque só me alimento com ervas e 
o que tu defecas é horrível porque comes 
larvas  
 
-O tatu lhe respondeu ao bode: eu defeco 
bonitas bolinhas, esverdeadas, tu o fazes 
muito feio e tem cheiro ruim.  
-O bode respondeu outra vez: sou eu 
quem defeca muito bonito porque são 
ervas com as quais me alimento e não 
tem cheiro ruim. Não como o teu, que tem 
cheiro ruim porque só comes larvas. E 
assim estiveram discutindo até que 
fizeram uma prova ao defecar porque 
nenhum deles aceitava que defecava feio. 
- O bode lhe disse ao tatu: 
defequemos os dois ao mesmo tempo, 
mas sabes como vamos fazer, 
colocaremos traseiro contra traseiro, para 
que nenhum de nós possa ver como é que 
o outro defeca; até que terminemos 
vamos ver quem diz a verdade e que 
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re li xsum  
-li ib’oy kixchap junpaat li xjolom tojo’ 
naq kixsume naq us qab’aanuhaq 
chan. 
 
Ke’ok chi k’otak sa’ sum-it ab’anan 
naq yookeb’ chi k’otak – li ib’oy yo 
xkelonkil chi ru li xye xk’ot li yuk ut li 
re naxtiikisi sa’ xna’aj re li jun, naq  
kireek’a li yuk naq kiraq’e kixpatz’ re li 
jun ma xatraqe’ chan re  
-li ib’oy kichaq’ok aah b’ab’ay chik 
maji’ ninraq’e chan, ab’anan moko 
yaal ta naq maji’ naraqe’ chi k’otak 
a’anb’an xk’ot li yuk li maji’ naraqe’ 
xjalb’al ru, naq kixchoy xjalb’al ru li 
k’ot kixye re anajwan xinraq’e chan,  
tojo naq ke’xsuq’isi rib’eb’ chi rlb’al li 
xk’oteb’ ut aran kiril li yuk naq li xk’ot 
a’an chik junes motzo’  ut li ib’oy a’an 
chik t’orox t’orox ut raxrax li xk’ot.  
Aran ki’ok chi k’a’uxlak li yuk ut kixye 
re li ib’oy ¡Uy  k’a’ ru put ru xink’ul 
maawa’ b’i’ jo’ we’ nink’ota! chan  
 
 
 
-li ib’oy ma xaawil xinye aawe naq 
laa’at yib’ru nakak’ota ut laa’in 
chaab’il nink’ota chan. 
Sa’  hoonal a’an jwal sa sa’ xch’ool 
xmaak naq ak xru xjotb’al li yuk chi ru 
li xmotzo’ ut li yuk jwal ra sa’ xch’ool 
kikana xb’aan naq a’an mokoyo taraj 
chi b’alaq’ik yoob’an xyeeb’al li yaal, 
ab’anan sa’ xk’uub’ankil chaq li yalok-
u li ib’oy kixk’a’uxla chaq chan ru naq 
taaruuq xk’eeb’al chi yaal li yo chi 
xyeeb’al re li jun –li yuk kixpaab’ naq 
re li motzo’ k’ot xb’aan naq ak xye 
naq majun taa’iloq chi rix, us taraj 
maawa’ re.   
 

defeca muito bonito 
- O tatu agarrou imediatamente a 

cabeça  e aceitou, dizendo, está bem 
façamos-lo.  

 
Começaram a defecar com os traseiros 
juntos, mas quando estavam defecando, o 
tatu estava puxando com o seu rabo o que 
defecava o bode e o que ele defecava o 
estava empurrando para o lugar do outro. 
Quando terminou, o bode perguntou ao 
outro. –já terminaste?  
- O tatu lhe respondeu: ahh falta um 
pouco ainda não terminei, mas não era 
certo que não havia terminado de defecar; 
o que aconteceu é que ainda não tinha 
terminado de intercambiar os 
excrementos. Quando terminou de fazer a 
troca disse: -agora sim já terminei. 
Nesse momento, deram a volta para ver o 
que tinham defecado e então o bode viu 
que o tinha defecado eram só larvas e o 
tatu tinha feito bolinhas esverdeadas. 
Ahí o bode começou a pensar ¡uy¡, mas 
que foi o que passou,não é assim que eu 
defeco, disse.  
 
-O tatu lhe disse estas vendo o que eu te 
disse, que tu defecas muito feio e eu 
defeco muito bonito. 
Nesse momento ele estava muito contente 
porque pode enganar o bode com as 
larvas e o bode muito triste porque ele não 
estava enganado, estava dizendo a 
verdade, porque quando prepararam a 
prova o tatu pensou na forma de 
demonstrar que o que ele lhe dizia ao 
outro era certo.   
-O bode acreditou que ele defecava 
larvas, porque haviam dito que ninguém 
tornaria para ver, apesar de que não era 
dele o material defecado. 
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Eb’ li al ke’suq’i chi maxil Os jovens que se converteram em 

macacos. 
 
Junxil chaq q’e kutan jun li junkab’lal 
wankeb’ oxib’ li ralal ritz’ineb’ ribeb’ li 
yuwa’b’ej ut li na’b’ej nake’xtaqla  eb’ 
li alalb’ej chi k’alek.  
 
Ab’anan eb’ Li al ha’in jwal aj 
q’emeb’ ink’a’ nake’wak chi ruheb’ li 
k’anjelak, naq nake’xik chi k’alek li 
yuwa’b’ej rajlal naxk’e li xwaheb’ ut 
naxb’ut li ruk’a’eb’ sa’ li nimqi su  
ab’anan naq nake’xik chi k’alek naq 
nake’xk’am li nimqi su xna’aj li 
ruk’a’eb’ ink’a’ chik nake’xk’am chaq, 
nake’xkanab’ chaq aran sa’ pim, 
xb’anaq eb’ li al jwal wi chik  
nake’wulak chi ru li sib’lik, rajlal naq 
nake’xik chi k’alek nake’xk’am li may 
nake’xyiib’ ut a’an nake’xmayi moko 
yaal ta naq k’alek nake’wulak mayib’ 
nake’xb’aan ut t’uy mayib’.  
 
Li xsib’el li may a’an nake’xb’ut sa’ li 
su b’ar wi’ nake’xk’am li ruk’a’eb’, 
ke’xnujtesi oxlaju chi su rik’in li 
xsib’el may. Ut naq kiwulak xhoonalil 
li k’atok kixye li yuwa’ab’ej naq te’xik 
chi xk’atbal li k’al, ab’anan maak’a’ li 
k’alem, xb’an naq junes tuy maxib’ 
nake’wulak chi ru li aleb’.  
 
 
Chi rix ha’an ke’kooheb’ chi k’atok li 
al naq ke’wulak sa’ li xna’ajeb’ 
ke’xch’utub’ li oxlaju chi su li nujenaq 
chi xsib’el may chi sa’, naq 
ke’xch’utub’ ke’xchap xteninkil li  
oxlaju chi su ut kikokla chi elk li 
xsib’el li may kixxaqab’ rib’ wulak 

Há muito tempo havia uma família com 
três filhos aos quais os pais mandavam 
trabalhar. 
 
 
Mas os jovens eram muito preguiçosos, 
não gostavam de trabalhar. Quando iam 
trabalhar os pais lhes davam  de comer e 
beber. 
Os jovens gostavam de fumar; levavam 
tabaco35 e o preparavam para fumar. Não 
trabalhavam, penduravam-se nas árvores 
e fumavam. 
Os rapazes dirigiram-se ao campo para 
realizar a queima36. Chegando ao lugar 
reuniram os treze recipientes que estavam 
cheios de fumaça, começaram a movê-los 
para que a fumaça saísse e esta começou 
a subir ao céu, os pais vendo-a ficaram 
muito contentes. 
 
Toda a fumaça do tabaco enchia os 
recipientes nos quais levavam sua bebida 
e dessa forma encheram treze recipientes 
com fumaça do tabaco. Quando chegou o 
tempo de realizar a queimada, os pais lhes 
disseram; que fossem queimar o lugar do 
milho, mas eles não haviam trabalhado a 
terra por permanecer todo tempo 
pendurados nas árvores e fumando. 
 
Regressaram os rapazes faltando três dias 
para começar a plantação. 
Foi organizado o plantio durante três dias; 
foram ao lugar os rapazes, seus pais e 
outras pessoas que os ajudariam no 
plantio quando viram que não havia nada 
preparado e lhes perguntaram Onde esta 

                                                 
35 Tabaco. (Del ár. clás. ṭub[b]āq). m. Planta da família das Solanáceas, originaria da América, de raiz 
fibrosa, caule de cinco a doce decímetros de altura, com pelos e com medula branca, folhas alternas, grandes, 
lanceoladas e aglutinadas, flores em cacho, com o cálice tubular e corola de cor vermelha púrpura ou amarelo 
pálido, e fruto em cápsula cônica com muitas sementes miúdas. Toda a planta tem cheiro forte e é narcótica. 
36 Queima; é um processo feito pelos Q’eqchi’ antes de plantar o milho, primeiro cortam os arbustos, árvores 
do lugar onde realizarão a plantação, deixam que se seque pelo sol, quando já esta seco o queimam, depois da 
queima  é que plantam.  
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xyiib’oq choxa xsib’el ut naq ki’ril li 
na’bej ut li yuwa’b’ej numtajenaq 
kisaaho’ sa’ xch’ooleb’.  
ke’k’ulun li alalb’ej jo’ li kab’ejaq 
xq’ehil li awk a’an naq kiwan li k’atok. 
Ke’xkawresi li awk chi ru oxib’ kutan 
naq ke’kooheb’ chi awk, ke’wulak sa’ 
xwaajeb’ li al li yuwa’b’ej rochb’eneb’ 
li xto’ ut nakiril kixpatz’ b’ar wan li k’al 
reheb’ li ralal ut maak’a’ ha’an chik li 
su kixtaw aran ke’xye eb’ li al naq 
maak’a’ li xk’alemeb’,  
ka’aj chik ke’xchaq rab’i li  yuwa’b’ej 
naq laa’o xiqe chankeb’ ut 
ke’xkutb’en rib’eb’ chi rix li k’aam b’ar 
wi’ nake’t’uymaxib’ wi’, kiril chi jo’ 
kan li yuwa’b’ej kixchapeb’ chi 
tz’uum naq wankeb chik sa’ xyiitoq li 
k’aam ut k’e’el xyeheb’ ke’kokla chi 
heek’ank jo’ li maxeb’ ayuqex chi 
junaj wa ink’a’ chi nawaj nawil eeru 
xb’anaq xineeb’alaq’i chan reeheb, 
xikikeb’ naq ke’kooheb’ toj chalen 
anaqwan a’aneb li max naq 
nayeeman. 
 

seu trabalho? E não havia nada, somente 
encontraram os recipientes nos quais 
havia estado a fumaça e os rapazes 
disseram que não tinham feito nada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
O último que fizeram os rapazes foi 
despedir-se de seus pais e disseram que 
se retirariam dali.  Treparam nas árvores e 
penduraram-se. O pai vendo esta situação 
começou a bater neles e de repente lhes 
apareceu um rabo. O pai disse que  
fossem embora para sempre e que nunca 
mais queria vê-los. Desde então se diz que 
eles são os macacos. 
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Li winq aj b’alaq ut li eechal k’anjel O homem enganador e o dono do 

trabalho. 

 
Sa’ jun kutan wank jun li winq yook chi 
xsik’b’al xk’anjel kixtaw jun xk’anjel rik’in 
jun li asient malaj patron, ab’anan laj 
eechal k’anjel kixye re li winq naq wi’ 
taataw laacha’ajkilal chan, laa’in tintzol 
xtz’uum rix aakux chan re, ut laj k’anjel 
kixtaw xmaak chi ru laj eechal k’anjel ut 
kimich’e’ tz’uum rix xkux.  
 
 
Sa’ jun kutan laj Pedro  yook chi xik 
xsik’b’al xk’anjel ut rechk’ulub’ li winq 
a’an sa’ b’e li ak xwulak chaq chi 
k’anjelak. laj Pedro kixye re. B’ar 
xatwulak chan re, laj k’anjel kixye 
xinwulak chi k’anjelak rik’in jun li patron 
ab’anan yib’ ru xna’leb’ naq wi’ taataw 
aamaak tixmich’ tz’uum rix aakux chan, 
aachan laj Pedro inyalaq wan chaq 
chan, naq kiwulak laj Pedro Animal 
kixpatz’ xk’anjel rik’in li patron ut 
kixsumeek li xk’anjel, yalb’an tinye aawe 
naq wi’ taataw aamaak tinmich’ tz’uum 
rix aakux chan laj eechal k’anjel ut wi’ 
laa’in tintaw inmaak taamich’ tz’uum rix 
inkux chan li Patron naq kiwulak 
xkutankil maq laj Pedro taaxik chi 
k’anjelak, kitaqlaak chi aq’ink k’al ut 
kik’ute’ chi ru chan ru tixb’aanu, li patron 
kixye naq rek’ b’ayaq tinwaj chan ut 
ink’a’ nawaj naq taayok’ li k’al chan li 
Patron. Us chan laj Pedro ki’ok chi 
aq’iink k’al, ut k’a’ ru kixb’aanu laj Pedro 
aachik li k’al ki’ok xyok’iinkil, naq ki 
wulak laj eechal k’anjel sa’ li xk’al kiril 
naq aachik li k’al kixyok’ laj Pedro, laj 
eechal k’anjel kixye k’a’ ut naq xaayok’ 
linka’al, laj k’anjel kixye ink’a’ ninnaw 
k’a’ ru wan chi sa’ laak’al chan, 
narojojnak naq na’ok ut chi raqal 
na’eek’an chan, laa’in xink’a’uxla naq 
maare xul wank aran chan jo’ kan naq 
aachik li k’al xinyoki chan, malaj rik’in 
a’an nakatpo chan laj pedro, ink’a’ 
k’anjelan wan chalk aj eechal k’anjel chi 
rix a’an laj eechal k’anjel kixye li winq aj 

Um dia havia um homem que estava 
procurando trabalho, encontrou um 
trabalho com fazendeiro, ou seja, seu 
patrão. Mas o dono do trabalho lhe 
disse ao trabalhador que se provocasse 
algum problema, lhe bateria no 
pescoço. O trabalhador teve um 
problema e o dono do trabalho bateu no 
seu pescoço.   
 
Um dia Pedro estava procurando 
trabalho e encontrou ao homem que já 
havia ido a trabalhar, nesse caminho. 
Pedro lhe perguntou: de onde vens? E 
o trabalhador lhe respondeu: venho de 
trabalhar com um patrão que seu modo 
de ser é muito feio, porque se tens 
algum problema ele bate no seu 
pescoço. Pedro solicitou trabalho com o 
patrão e lhe foi concedido, mas te digo, 
se fazes problemas vou te bater no 
pescoço, indicou o dono do trabalho; e 
se eu faço problemas tu me bates no 
meu pescoço, disse o patrão. Quando 
chegou o dia em que Pedro tinha que ir 
a trabalhar, foi mandado a limpar a 
plantação de milho e lhe ensinaram 
como fazê-lo; patrão lhe disse: quero 
um bom trabalho, e não quero que 
cortes o milho.  Esta bem disse Pedro e 
começou a limpar o milho, e o que o 
Pedro fez foi cortar o milho. Quando 
chegou o dono do trabalho e viu que 
estava cortado, perguntou a Pedro: Por 
que cortaste meu milho? Para o qual o 
trabalhador respondeu que havia 
ouvido ruído por todas as partes e que 
as plantas se moviam, eu pensei que 
era um animal e por isso  cortei, e por 
isso de incomodas. 
 
Não, trabalha disse o dono do trabalho, 
depois disso o dono do trabalho lhe 
disse ao homem enganador que ele 
ficaria cuidando de sua casa, mas 
quero que todos os meus animais de 
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b’alaq naq anaqwan chan tatkanaaq chi 
ilok ochoch ab’anan nawoyb’eni naq chi 
xjunil linxul aj iiq  yooqeb’ chi se’ek chi 
xjunil chan laj eechal k’anjel. Us chan laj 
Pedro  kixseti xtz’umalaleb’ re li kaway 
ut hich’ho kixkanab’eb, naq kik’ulun laj 
eechal k’anjel kixpatz’ re li xmoos, k’a’ 
ut naq xaaseti xtz’unmaleb’ re linsux 
chan, maak’a’ xb’aanaq xaaye we naq 
nawaj naq chi xjunileb’ linkawaay 
yooqeb’ chi se’ek, ab’anan anaqwan 
yookeb’ chi se’ek chi xjunil laakawaay 
chan laj Pedro Animal, malaj rik’in a’an 
xatpo’ chan la Pedro, ink’a’ k’anjelan 
wan chan li patron.  
 
Laj eechal k’anjel yook xsik’b’al chan raj 
ru  naq tixjot li winq aj b’alaq ab’anan  
ink’a’  naru chi xjot’b’al ut kixsik’ wi’ chikj 
jun xna’leb’ re xjot’b’al laj Pedro. Li 
Patron koheb’ chi b’eek rochb’een li 
rixaqil ut kixye re laj Pedro, naq 
anaqwan tatkanaaq chi rilb’aleb’ li kok’al 
sa’ ochoch chan li Patron, ut nawaj naq 
tink’ulunq ink’a’ te’eek’anq li k’ok’al, us 
chan laj Pedro, ut ki’ok xk’a’uxlaankil 
chan ru tixb’aanu re eenaq ink’a’ 
te’eek’anq li kok’al naq te’k’ulunq laj 
eechal kok’al, k’a’ ru kixb’aanu kixjutz’a 
ru’uj li che’ ut kixlap chi xk’atq li meex, 
chi rix a’an kixchunub’eb’ li kok’al sa’ 
xb’een xjutz’al li che’ ut kixch’ik che’ sa’ 
riteb’ li kok’al, chi rix a’an kixb’uchub’eb’ 
li kok’al sa’ xb’een li meex kama’ naq 
yal waark yookeb’ li kok’al sa’ xb’een li 
meex, naq ke’k’ulun laj eechal ochoch li 
Patron kixye re li rixaqil naq maak’ut 
wan aawiib’ chi ruheb’ li kok’al us wi’ 
chik naq ink’a’ nake’eek’an chan, wa’in 
wank tojo’ naq taak’ut aawib’ chi ruheb’ 
li kok’al, us chan li ixq ki’ok chi wa’ak li 
ixq tojo’ naq ko chi rilb’aleb’ li xkok’al, ut 
kisach xch’ool naq kiril naq kamenaqeb’ 
li xkok’al kixk’e reetal naq yal chikch’o 
che’ sa’ riteb’ li kok’al kexpatz re laj 
Pedro k’a’ ut naq xchiik che’ sa’ riteb’ li 
kok’al, raj Pedro kixye xb’aanaq jo’ kan 
xaaye we chan anaqwan ink’a’ 
nake’eek’an laakok’al, malaj rik’in a’an 
nakat po’ chan laj Pedro, ink’a’ k’anjelan 

carga estejam rindo, todos, disse o 
dono do trabalho. Esta bem, disse 
Pedro, lhes cortou os lábios aos 
cavalos e, sem lábios estavam quando 
chegou o dono do trabalho e lhe 
perguntou ao seu trabalhador: Porque 
cortaste os lábios a meus animais? 
Respondeu-lhe, por nada, tu me 
disseste que querias que todos teus 
animais estivessem rindo, contudo, 
agora estão rindo-se todos teus 
cavalos, disse Pedro, por isso te 
incomodas? Não,disse, trabalha ainda.  
 
 
 
O dono do trabalho estava procurando 
a forma de danificar ao homem 
enganador, mas não podia; foi quando 
procurou outra forma. O patrão foi 
passear acompanhado de sua esposa e 
lhe disse a Pedro: Agora vais ficar 
cuidando de meus filhos, em casa, e 
quero que quando regresse, estejam 
quietos. Está bem, disse Pedro, e 
começou a pensar e pensar como faria 
para que as crianças estivessem 
quietas quando os patrões chegassem. 
O que fez foi fixar um pau perto da 
mesa e depois sentou as crianças na 
ponta do pau, metendo-o pelo reto, e os 
sentou à mesa, como se estivessem 
dormindo sobre a mesa. Quando 
chegaram os donos da casa, o patrão 
lhe disse à esposa que ainda não 
aparecesse diante dos filhos, agora que 
estão quietos, come primeiro, depois te 
mostras para eles, para o qual ela 
respondeu que estava bem. A mulher 
começou a comer, depois foi ver a seus 
filhos e ficou surpresa quando viu que 
as crianças estavam mortas e viu que 
tinham um pau metido no reto e 
perguntaram a Pedro: Por que meteste 
um pau no reto das crianças? E Pedro 
lhes respondeu, porque assim me 
disseste, agora estão quietos, ou é que 
por isso te incomodas, indagou Pedro. 
Não, trabalha ainda, disse o patrão. Na 
quarta ocasião pensou o patrão o que 

 



 131

wan chan li patron. sa’ xka’sut 
kixk’a’uxla li patron k’a’ ru tixb’aanu ut 
ke’k’uub’an rochb’en li rixaqil ut 
ke’xk’ub’ naq te’xik aj yo rochb’een li 
winq aj b’alaq’, koheb’ sa’ oxib’ laj pedro 
rochb’eeneb’ laj  eechal och’och, naq 
ke’wulak sa’jun k’iche li Patron kixye 
naq Laj Pedro taa warq tz’aql chire li 
uq’ul ut li ixq sa’ yi chirix a’an aka chik li 
Patron kiwar chi re li junpak’al,  
laj Pedro wank xna’leb’ naq ke’koheb’ 
chi wark kixk’am xmay ut naq ke’ok chi 
wark ki’ok ch mayib’ ut ink’a’ nachal 
xwara laj Pedro ut ink’a’ naxk’a’uxla naq 
a’laj Pedro wan sa’ xyaanqeb’, Kixye re 
naq tiikisi ab’anan kaw taatiikisi ut 
nasaho’ li Patron  naq ke’xtiikisi laj 
Pedro sa’ taq’a, li Patron kixye naqwan 
xqajot’ chan, heehe’ xqajot’ chan laj 
Pedro, anaqwan xkam laawixaqil chan 
laj Pedro, naq kirab’i li Patron li aatin 
a’an ak tixjoch sa’ xjolom ut kixye 
anaqwan xinaajot xb’aanaq xaakamsi li 
wixaqil chan li Patron, laj Pedro kixye 
malaj rik’in a’an nakatpo’ chan re li 
Patron, 
li patron kichaq’ok, ani napo’ rik’in a’an 
xkam li wixaqil taawil chan laj Pedro 
ki’ok xsolb’al tz’uum rix kux li patron 
kixye naq wi’ taataw  aamak tinsol 
tz’uum rix aakux chan, ab’anan wi’ 
tintaw inmaak laa’in taasol tz’uum rix 
inkux chan li Patron  
 
Li winq aj b’alaq’ kiruhan chi xjot’b’al li 
xpatron, xb’aanaq Kixk’e reetal naq 
kiruhan xjot’b’al  li Patron ut aran kiraqe’ 
li seeraq’ chi rix li winq aj b’alaq’.  
 

faria e combinaram com sua esposa. 
Organizaram que iriam de caça com o 
homem enganador e foram os três. 
Pedro, acompanhado pelo dono da 
casa. Quando chegou a uma montanha 
o patrão lhe disse a Pedro: vais dormir 
na beira do abismo e a mulher ficará no 
meio e depois ficou o patrão. O patrão 
dormiu no outro lado, Pedro já tinha 
pensado e quando foi dormir ele levou 
tabaco e quando começaram a dormir 
ele começou a fumar e não tinha sono. 
O patrão no pensou que Pedro tinha 
ficado no meio e lhe disse: agora o 
empurra, mas forte e o patrão ficou feliz 
porque pensou que tinham empurrado a 
Pedro pelo abismo, e disse: agora 
conseguimos pegá-lo. Sim é certo, 
agora conseguimos, disse Pedro. 
Quando o patrão ouviu essa palavra, 
coçou a cabeça e lhe disse: agora tu 
me pegaste, ou por isso de incomodas, 
lhe disse ao patrão. 
O patrão respondeu quem se incomoda 
por isso, morreu sua esposa disse. 
Pedro começou a bater no pescoço do 
patrão, porque ele lhe havia dito antes: 
quando provoques algum problema eu 
vou te bater no pescoço, mas se eu 
provoco o problema tu me bates no 
pescoço, disse o patrão.  
 
 
O homem enganador pôde enganar ao 
patrão, porque viu que podia consegui-
lo e termina a narração do homem 
enganador. 
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Laj b’alaq’ aaqam ut li hix A cotia enganadora e o tigre 

 
Sa’ jun chaq kutan, kixb’alaq’i li hix li 
aaqam rik’in xlowb’al ru li map sa’ jun 
b’e.  
 
Yook chi b’eek li aaqam naq kixtaw jun 
toon map tub’tu ru yook chi hirek 
xb’aan xq’anal, ki’ok xmolb’al re re 
tixlow. Kixsik’ wiib’ xpek re xjorb’al, jun 
nim ut jun kach’in Kischunub’ rib’ sa’ 
xb’een li nimla pek, naxchap ru li map, 
naxt’anab’ sa’ xyanq ra’ tojo’ naq 
naxten chi ru li saajil pek; rajlal naq 
Naxten li map naxk’itz’ li rit, re naq 
ink’a’ naxtaw li xnaq’ rit Chi pek. Lojlo 
xnaq’ rit sa’ xb’een li pek ut najumjut 
chi k’uxuk map naq koxtawe’q xb’aan li 
hix:  
 
 
 
-k’a’ ru yookat, chan li hix re, 
-yookin xk’uxb’al inmap, chan li aaqam 
naq kichaq’ok,  
-okwe chaatiwb’al xb’aan naq 
tintz’okaaq laa’in, chu’uxre xb’aan li hix, 
jwal naq kixiwak li aaqam, ab’an sa’ jun 
paat kichaq’ok ut kixye; Ink’a’ qawa’ hix 
chan put ru a’an ma yooko ta b’i’ chi 
po’k, ket aawe ru aache’ a’in, a’an 
yookin xketb’al laa’in, jwal sa xlowb’al, 
yal chawil aran taweek’a naq sa.  
 
 
 
 
 
Tikto kixpaab' raatin li aaqam li hix ut 
kixpatz': __Chan ru tinb'aan b'i' re 
xjorb'al, aah, mako ch'aájta, laa'in yal 
chi ru xnaq wit Ninjor, nint'anab' ke 
aamap sa' xb'een xnaq' wit ut ninten chi 
Pek aran najore', il chawil chan ru 

Um dia o tigre foi enganado pela cotia  
por comer um fruto chamado map37, no 
seu caminho. 
 
Estava caminhando a cotia quando 
encontrou uma árvore de map que 
estava carregada de frutos e que 
estavam caindo porque estavam muito 
maduros. Começou a recolhê-los para 
comê-los. Procurou duas pedras para 
quebrá-las, uma grande e uma pequena. 
A cotia sentou-se sobre a pedra grande, 
agarrava o fruto o colocava entre suas 
pernas para que ficasse sobre a pedra, 
logo com a pedra pequena golpeava o 
fruto; mas a cotia sempre que golpeava 
a fruta movia para trás seu corpo para 
não machucar seus testículos ao 
quebrar a fruta.  
 
Nestas encontrava-se a cotia quando a 
encontrou o tigre e ele lhe disse: 
-¿que estás fazendo?  
-estou comendo este fruto lhe 
respondeu a cotia. 
-agora mesmo vou te comer porque 
tenho fome, disse-lhe o tigre. 
A cotia se assustou muito, mas de 
alguma forma lhe respondeu e lhe 
respondeu: 
-Não, don tigre, mas que é isso, ¿por 
acaso estamos brigados? Melhor é que 
coma deste fruto que é desta árvore.  
Isto é o que eu estou fazendo. É muito 
saboroso ao comê-lo, prove e saberá 
como é gostoso. 
Rapidamente convenceu ao tigre e 
perguntou: 
-Como vou fazer para quebrá-lo? 
-ah não é difícil, disse a cotia. Eu 
simplesmente os quebro com os meus 
testículos, coloco o fruto sobre meus 

                                                 
37 Map é um termo em Idioma Q’eqchi’, contudo se conhece também como COYOL.  (Donahua coyolli). 
Palmeira de mediana altura, de cujo tronco, com de espinhos longos e fortes, se extrai uma bebida que 
fermenta rapidamente. Produz grandes cachos com una fruta de polpa amarelenta e osso preto duríssimo que 
serve para fazer amuletos e contas de rosário, botões, anéis e outros enfeites. 
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ninb'aan laa'in. Chunchu li Aaqam sa' 
xb'een li pek, naxchap ru li map, 
naxt'anab' sa' xb'een li xnaq' tojo' naq 
naxten chi pek, naq naxten li map chi 
pek,  naxk'itz' li rit re naq ink'a' naxtaw  
xnaq' rit; chi ru b'an li pek chunchu wi', 
naxsumteni rib' li map naq najore'. 
Kixb'aan na’oxib'aq sut chi jo' kan ut li 
hix kixpaab' chi yaal naq ya chi ru xnaq 
rit naxjor li map li aaqam.  
 
 
 
 
 
Ki'ok xyalb'al re li hix. Kixchunub' chi ru 
li pek chunchu wi' li aaqam, kixchap jun 
ru li map, kixta'anab' sa' xb'een xnaq' 
rit, tojo' naq kixten chi pek; ab'an ink'a' 
kixk'itz' li rit jo' nax- B'aan li aaqam, 
tz'aql a'an chik li xnaq' rit kixten chi pek 
Rech xikik li map; telaamil ru ch'och' 
xb'aan xmay, kixmoch'o Xnaq li rit ut 
tixtolk'osi rib' xyalb'al xkamik.  
 
 
Naq ko sa' aanil li aaqam:  tuntun tz'ej, 
tuntutn tz'ej! Chalen naq koxmuqunq ut 
aran kikole'.  
 

testículos e o bato com a pedra pequena 
e então se  quebra, pode observar como 
eu faço. Sentada a cotia sobre a pedra, 
agarrava o fruto e o colocava sobre seus 
testículos e depois os golpeava com 
uma pedra; quando golpeava o fruto 
com a pedra afastava para atrás seu 
traseiro para não machucar os 
testículos, mas  sobre a pedra na qual 
esta sentado; batia no fruto com a outra 
pedra e se quebrava. Ele fez isto umas 
três vezes da mesma forma e o tigre 
acreditou  que era certo que com os 
testículos a cotia quebrava o fruto map. 
 
O tigre começou a tentar, se sentou 
sobre a pedra na qual estava à cotia, 
pegou um fruto map, colocou-o sobre 
seus testículos depois bateu nele com a 
outra pedra, mas não se afastou para 
atrás, como fazia a cotia;então ele deu 
nos seus testículos juntamente com o 
fruto. O tigre caiu no solo por causa da 
dor. O tigre pegou nos testículos rolando 
pelo solo sentindo a morte. 
 
A cotia aproveitou o momento e saiu 
correndo, gritando de felicidade 
“tuntuntz’ej”, “tuntuntz’ej38” até que 
desapareceu. Foi assim que se salvou 
do tigre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
38 Tuntuntz’ej,  é um termo de Q’eqchi’ que pode significar uma expressão de alegria, de deboche pela 
astúcia da cotia 
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Li winq aj k’alom O homem campesino 
 
Junxil chaq q’e kutan kiwan jun winq 
jwal nak’anjelak, naxk’am kakab’ li 
k’aleb’aal ch’iich’, jwal k’i naxk’ale chi ru 
jun kutan,  
ab’anan li winq a’an yal naxk’e chi 
k’anjelak li ch’iich’ xjuneseb’ yal sa’ 
aatin.  
Naq nawulak b’ar wi’ ok re chi k’anjelak 
yal naxlap li ch’iich’ sa’ ch’och’, 
naxxuxb’ak ut nake’ok li ch’iich’ chi 
k’anjelak; laj eechal re yal yooq chi 
rilb’aleb’.  
 
Jun kutan naq li rixaqil kispatz’ re, k’a’ 
ru naxja’le k’anjelak rik’in wiib’ chi 
ch’iich’ chan re li xb’eelom, li b’eelomej 
ink’a’ kichaq’ok. 
Li ixq kixk’a’uxla naq toj tento naq 
taaxik rilb’al chan ru nak’anjelak,  
 
jo’ wulajaq nakiko’o li ixq rilb’al li 
xb’eelom, kiwulak b’ar wi’ yook chi 
k’anjelak, kisach xch’ool naq kiril li 
ch’iich’ yal xjuneseb’ yookeb’ chi 
k’anjelak.  
Li ixq kixjap re xse’enkil naq kirileb’ li 
ch’iich’ Li ch’iich’ nake’t’alamb’ak chi 
ch’och’ ut ink’a’ chik ke’k’anjelak. 
 
 li winq jwal kiraho’ sa’ xch’ool, 
kiyaab’ak rik’in naq kisache’ li xwankilal 
xb’aan li rixaqil. 
 
Chalen a’an naq kikana naq toj rik’in 
chik xmetz’ew li winq naru  tk’anjelaq li 
ch’iich’, yal xmaak li ixq naq kixsach 
xwankilal li winq. 
 

Há muito tempo existiu um homem que 
trabalhava muito, levava dois facões e 
era muito o trabalho que realizava 
durante um dia, mas o homem o que 
fazia era trabalhar os facões 
simplesmente com falar-lhes. 
 
Quando chegava ao lugar no qual tinha 
que trabalhar ele fincava os facões na 
terra, lhes assobiava e os facões 
começavam a trabalhar, o dono só os 
observava.  
 
Um dia sua esposa lhe perguntou, 
¿como fazes para trabalhar com dois 
facões? O esposo  não respondeu. A 
esposa pensou que tinha que ir para ver 
como é que trabalhava. 
 
 
 No dia seguinte quando a esposa foi 
ver a seu esposo, chegou ao lugar no 
qual estava trabalhando, ficou surpresa 
quando viu aos facões trabalhando 
sozinhos. A esposa começou a 
gargalhar rindo dos facões e estes 
caíram sobre a terra e não trabalharam 
mais. 
 
 O homem sentiu uma dor no coração, 
chorou porque perdeu seus dons por 
causa da esposa. 
 
Desde então o homem tem que usar a 
sua força para trabalhar com o facão, e 
por culpa da mulher ele perdeu seu dom 
de controlar os facões. 
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Li winq aj b’alaq ut li k’aleb’aal O homem enganador e a aldeia. 
 
Ki wulak sa’ jun k’aleb’aal jun winq aj 
b’alaq’, wan jun xkawaay ut kixb’ak’ chi 
re jun li ochoch, ut kixye sa’ xch’ool: 
-Tinb’alaq’heb’ li komon arin chan. 
 
Li qawa’chin ha’an wan nab’al xtumin 
wulajwulaj naq na’ewu naxmesu xna’aj 
li xkawaay  naxb’ut’ li tumin sa’ re. Naq 
naqeew naxtaqsi xye li kawaay naq 
na’ok chi k’otak ut Junes tumin 
naxk’ota. 
 
   
Sa’ li ka’leb’aal ha’an wankeb’ li komon 
ke’ilok re ut ke’xnaw chi xjunileb’ li 
komon sa’ li k’aleb’aal a’an. Chi rix a’an 
ke’xk’e jun nimla ch’utam re chi xjunileb’ 
Li komon wankeb’ sa’ aak’aleb’aal ha’an 
ut ke’xye: 
-Qaloq’aq cho’q qe aakawaay ha’an  
ut naq ak xe’xk’uub’ rib’eb’, ke’koheb’ 
chi raatinankil li winq ha’an ut ke’xye re: 
 
-Qawa’, chankeb’ re. Kichaq’ok li winq 
ut kixye: 
-K’a’ raj ru te’raj, chan. Ke’xye li komon: 
-Jo’ li tumin b’i’ naxk’ota laakawaay, 
chankeb’ re. 

Kichaq’ok li winq: 
-Heehe’, junes tumin naxk’ota, xb’aan 
naq laa’in ink’a’ nakink’anjelak, yal 
ha’an nak’ehok intumin, chan. Kexye li 
komon: 
-Ma ink’a’ put taak’ayi laakawaay cho’q 
qe, chankeb’ re.  
-Kichaq’ok li winq ut kixye: 
-Wi’ tink’ayi linkawaay, ma b’ar chik 
tintaw reqaj, chan 
-K’ayi cho’q qe, tqakuy xtojb’al jo’ nimal 
taawaj, chankeb’ re. 

Kichaq’ok li winq: 
-Wi’ teech’utub’ jun koxtalaq li tumin, 
mare chan naq tink’e, chan. Li k’aleb’aal 
ke’xch’utub’ li jun koxtal chi tumin ut 
ke’xloq’ Li kawaay a’an. 
 
 
 

 Chegou a uma aldeia um homem 
enganador, tinha um cavalo e o 
amarrou na frente de uma casa e 
pensou: vou enganar as pessoas daqui. 
 
O senhor tinha muito dinheiro e todos 
os dias quando entardecia varria o lugar 
do cavalo e enchia o focinho com 
dinheiro. Quando amanhecia, levantava 
o rabo do cavalo e quando começava a 
defecar, só defecava dinheiro.  
 
Nessa aldeia houve pessoas que o 
viram e contaram para todas as outras 
pessoas da aldeia. Depois disso 
fizeram uma grande reunido para 
todos,e as pessoas dessa aldeia 
disseram: Compremos esse cavalo 
para nós.  
E quando se tinham organizado, foram 
conversar com o homem e lhe 
disseram:  
Senhor. 
O homem respondeu dizendo: 
O que é que querem? Disse ás 
pessoas: 
Disseram-lhe: Dinheiro defeca teu 
cavalo? 
Para o qual o homem respondeu: 
Sim, só defeca dinheiro por isso eu não 
trabalho, ele é que me da o dinheiro. As 
pessoas disseram: 
Será que não nos vendes teu cavalo?  
O homem respondeu, dizendo: 
Sim, o vendo, em nenhum lugar vou 
encontrar substituto. 
Venda-o para nos, vamos poder pagar 
o que tu queiras, lhe disseram. 
Se vocês juntam um saco de dinheiro, 
talvez possa vendê-lo.  A aldeia reuniu 
o  saco de dinheiro e compraram o 
cavalo. 
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Kixye li winq reheb’ li komon: 
-Anaqwan eere chik li kawaay ut 
teemesu xna’aj li tumin, chan reheb’. 
Teek’e junaq saqi t’ikr rub’el cho’q 
xna’aj li tumin, chan reheb’ Ke’chal ut jo’ 
kan ke’xb’aanu li komon Ke’xmesu 
xna’aj li kawaay ut ke’xk’e jun saqi t’ikr 
rub’el Naq kiwar ut naq kisaqeew 
kixtaqsi xye li kawaay chi k’otak ut 
Maajun li tumin kixk’ota. ke’ril chi jo’ kan 
li komon, ke’xye: 
-Malaj yal ink’a’ xqak’e xwa, chankeb’, 
ut chi ri a’an 
Ke’xk’e xwa ut ke’ xch’oolani chi us. 
 
 
Sa’ jun chik kutan jo’ kan wi’ chik, 
maak’a’ wi’ chik li tumin, junes k’ot 
b’aan li kixk’ota li kawaay. 
Aran ke’b’alaq’iik li komon wankeb’ sa’ li 
k’aleb’aal ha’an 
Kiko li winq aj b’alaq’ sa’ jalan chik 
na’ajej chi b’alaq’ik xb’aan naq k’aynaq 
chi xb’alaq’inkeleb’ li k’aleb’aal. 
 

O homem disse às pessoas: 
Agora é de vocês o cavalo e tem que 
varrer o lugar do dinheiro, lhes disse.  
Ponham um pano branco no lugar do 
dinheiro, lhes disse, e assim o fizeram 
as pessoas, varreram o lugar do cavalo 
e puseram uma manta branca embaixo; 
quando o cavalo dormiu e quando 
amanheceu levantaram o rabo do 
cavalo para defecar e ele não defecou 
nenhum dinheiro, conforme viram as 
pessoas que então disseram:  
-Talvez não lhe demos alimento, 
disseram, depois disso, o alimentaram 
bem. 
No próximo dia, assim fizeram outra 
vez, não havia nada de dinheiro, só era 
esterco o que defecava o cavalo.  
E foram enganadas as pessoas da 
aldeia; o homem foi embora a enganar 
a outro lugar porque está acostumado a 
enganar nas aldeias. 
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Li winq kisuq’i jo’ so’sol O homem que se transformou em corvo 

 
Sa’ najter kutan kiwan jun qawachin 
Jwal nawulak chi ru k’anjelak ut rajlal 
kutan naq naxik chi k’anjelak, Wa’leb’ 
nawulak li rixaqil chi xkanab’ankil  Xwa’ 
re xwaleb’ ut junes tib’ len naxk’am Jo’ 
xtib’el xwa ut kitam xb’aq’el li Xtib’ sa’ li 
pim,  
 
naq kistaw xq’ehil li k’alek  ki’ok chi 
k’alek, ab’an xmaak xb’aq’el li xtib’ 
ke’ok chichalk li so’sol xb’anaq ke’rutz’ 
xb’ook li b’aq,  
 
naq li  qawa’ chin ha’in yook chi hilank 
ut ak xlub’ aj wi’ chi k’alek, kiril jun li 
so’sol sututank sa’ iq’ sa’ xb’een wan 
naq narek’asi li xxik’ ut wan naq yal 
naxik kelel naq sa’ li iq’ kixye li winq sa’ 
xch’ool k’a’ jo’ rajna xsahil naq laa’in ta 
so’sol xb’aanaq moko nak’anjelak ut 
junes ru choxa nawan sa’ iq’ chan sa’ 
xch’ool,   
 
ab’an li so’sol sa’ junpaat kikub’e chaq 
ut kiraatina li winq, k’a’ ru chan li so’sol 
Li winq kixye, maak’a’ chan yal jwal 
nawulak raj chiwu xb’aanunkil li 
nakab’aanu junes ru iq’ nakatwan chan 
li winq re li so’sol,  
 
matawaj xb’aanunkil li ninb’aanu laa’in 
chan li so’sol re, heehe’ chan us 
tintooni li waq’ aawe ut taak’e we 
laawe laa’at jo’ wi’ la ch’iich’ chan li 
so’sol, ut jo’ ka’an ke’xb’aanu, naq 
kisk’e li xxik’ li winq kitaqe’ sa’ li iq’ 
ab’an moko kixkuy taxmetz’ew li iq’ ki 
k’ame xb’aan li iq’ toj reetal raq 
kilkuteeq sa’ palaw, li sosol ki’ok chi 
k’anjelak, yal yo’ xq’e chi k’alek naq 
kik’ulun li rixaqil li qawa’ chin chi 
xkanab’ankil li wa ki’ok chi xb’oqb’al li 
xb’eelom chi wa’ak  
 

 Há muito tempo existiu um senhor que 
gostava de trabalhar e todos os dias sua 
esposa levava seu almoço. Dizem que 
ela só levava carne e que os ossos se 
acumularam no campo. 
 
 
 
Quando chegou o momento de limpar39 
o lugar para plantar o milho, começaram 
a chegar corvos por causa dos ossos, 
porque sentiram o cheiro deles. 
 
Quando o senhor estava descansando 
porque estava cansado de trabalhar viu 
um corvo que estava dando voltas no ar 
sobre ele, algumas vezes o corvo batia 
as asas e outras o vento o conduzia. O 
homem disse para si mesmo que bom 
seria se eu fosse corvo, porque o corvo 
não trabalha e somente se mantém no 
ar. 
 
De repente o corvo desceu depressa e 
falou com o homem. Que é que pensas? 
Nada respondeu só que eu gostaria de 
fazer o que tu fazes, que só vives no ar, 
respondeu-lhe o homem ao corvo. 
 
Você quer fazer o que eu faço? 
Perguntou o corvo. Esta bem disse o 
homem, então cambiamos de aparência. 
O corvo disse: tu me das tuas roupas e 
tuas ferramentas. 
 
Assim o fizeram. Quando o homem 
colocou as asas, subiu pelo ar e foi 
levado para bem longe até que caiu no 
mar.  
O corvo começou a trabalhar e estava 
tratando de limpar o lugar para o plantio, 
quando chegou sua esposa a deixar-lhe 
seu almoço, e começou a chamar seu 
esposo para comer. 

                                                 
39 Limpa, é o momento no qual o Q’eqchi’, corta os arbustos e árvores que há num lugar no qual ele fará seu 
plantio.  
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Ab’an li so’sol ink’a’ jwal naraj jilok 
xb’aan naq taaxutanaq xb’aan li roq, 
naq kina chi xk’atq li ixq ki rutz’ naq 
jwal chu ru, kixye li ixq jo’ li jwal chuu 
b’i’ aawu chan intiqob’ intiqob’ intiqob’ 
chan naq kichaqok li so’sol,  
 
li so’sol jwal us chik kiwan xb’aanaq 
junelik chik wank xtza kahemj, ut naq 
toj wanq jo’ so’sol wan naq naxyal wa 
ut wan naq ink’a’ ru li kutan junjunq, 
ab’an li wiin jwal raa kixk’ul.  
 

O corvo não queria aproximar-se porque 
tinha vergonha pelos seus pés, quando 
chegou perto da mulher, ela sentiu um 
mau cheiro e perguntou. Tens um mau 
cheiro? E o corvo respondeu: é meu 
suor, é meu suor. 
 
O corvo ficou muito bem porque sempre 
recebia comida e quando ainda era 
corvo, às vezes comia outras não. O 
homem ficou com a pior parte. 
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Li wiib’ eb’ aj k’amol kayuuk Os dois condutores de canoa 

 
Kik’ulman jun sut wankeb’ wiib’ winq ut 
heb’ ha’an nak’e’xnaw xk’amb’al li 
kayuuk chiru li ha’. Ut naq nake hulak 
chi re li ha’ k’aynaqeb’ naq nake’ xb’ak li 
kayuuk chi re li ha’ re naq li kayuuk, 
ink’a’ nak’ame’ xb’aan roq li ha’. 
 
Sa’ jun li ewu ke’ xb’ut li riiqeb’ sa’ li 
kayuuk ut ke’xye hulaj tooxik toj hik’o 
chankeb’,  
ak nake’  xnaw jarub’ hoonal nake’ 
b’eek sa’ li nake’ hulak wi’ chi  
xkanab’ankil li iiq.  
 
Naq kisaqew toj hik’o ke’ok sa’ li kayuuk 
ke’ xloch ut ke’xkam chi sa’, sa’ 
xch’ooleb’ yookeb’ chi xik sa’ xch’ooleb’. 
Xb’anaq eb’ ha’an ak nake’ xnaw jo’ 
najtil nake’  b’eek, ut naq ke’ xk’e reetal 
naq yatawi’ nake  hulak ut li hoonal ak 
xk’e li jo’ najtil nake’  b’eek wi’, naq ak 
xsaqew chi’us naq ke’ ril naq li kayuuk 
b’akb’o ajwi’ ink’a’ pe’ ke’xk’ix, naq ke’  
xloch.  
 
 
 
Ut eb’ li wiib’ chi winq ha’an ke’  
xb’alaq’i rib’eb’ xb’aanaq ink’a’  ke’  xk’e 
li xk’a’xleb’ naq ke’  ok chi k’anjelak.  
 
Jo’ kan b’i ink’a’ ux li k’anjelak chi ink’a’ 
k’oxlanb’il xb’een wa, jo’ kan b’i naq 
laa’o naq tqab’aanu junaq li k’anjel 
xb’een wa tqak’a’uxla.  
 

Aconteceu que uma havia dois homens 
e eles sabiam dirigir a canoa na água. E 
quando chegaram à beira da água, 
estavam acostumados a amarrar a 
canoa na margem para evitar que seja 
levada pela corrente.  
 
Numa tarde puseram a carga na canoa 
e disseram que na manhã seguinte 
sairiam de madrugada. Eles já 
conheciam quanto tempo levariam para 
cegar ao lugar no qual deixariam à 
carga 
 
Quando amanheceu, ainda de 
madrugada, entraram na canoa, 
acenderam os motores e a levaram 
para a água. Eles achavam que 
estavam navegando, e eles sabiam a 
distancia a navegar, mas viram que não 
chegavam ao seu destino e o tempo já 
havia passado conforme navegavam; já 
estava claro quando viram que a canoa 
ainda estava amarrada, e que não a 
haviam desamarrado quando 
acenderam o motor.  
E os dois homens se enganaram a si 
mesmos porque não tiraram suas 
cordas quando começaram a trabalhar. 
 
É por isso que não é bom trabalhar 
quando não pensa primeiro, é por isso 
que nós quando façamos algum 
trabalho primeiro pensamos.   
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Li cheekel ixq kitaaqeek xb’aan 
qawa’ tzuul ilob’ xk’ab’a’ 

A mulher anciã que foi perseguida pole 
cerro qawa’ ilob’40 é seu nome. 

 
Sa’ jun chaq kutan sa’ xteepal 
karcha, kitaaqeek chaq jun cheekel 
ixq xb’aan jun qawa’ tzuul “qawa’ 
ilob’”  xk’ab’a’  
li cheekel ixq a’an kinume’ sa’ chi 
xjunil li na’ajej li wan sa’ ruchich’och’, 
ab’an naq yo chaq chi neme’k li 
cheekel ixq sa’ eb’ li k’aleb’aal, 
naxchokob’ chaq rib’ chi chu’uk sa’ 
eb’ li b’e, b’ar wi’ yo chaq chi nume’k,  
naq naraq’e chi chu’uk aran yo 
xkanab’ankil chaq li junjunq chi nima’ 
ut li qawa’ ilob’ ink’a’ kiwulak chi ru li 
nima’ li yo chaq chi kanaak chi 
ruheb’ li loq’ laj tzuul taq’a, li qawa’ 
ilob’ ki’ok chaq chi xtaaqenkil li 
cheekel ixq b’ar wi’ yo chi nume’k   
ut kixye re: 
Elen arin ink’a’ nawaj naq taakanab’ 
ha’ arin xb’aan naq xik naxye xyaab’ 
ha’ arin, ink’a’ nawaj ab’ink ha’ arin 
chan qawa’ ilob’ re li cheekel ixq chi 
rix a’an ki’ok xtaaqenkil li cheekel ixq 
ut naq nachu’uk li cheekel ixq, 
junpaat aj wi’ naxchu’uki rib’ sa’ li 
b’e, xb’aan naq yo chaq chi ile’k  
xb’aan qawa’ ilob’, jo’ kan yo 
xb’aanunkil li cheekel ixq naq yo 
chaq chi nume’k sa’ xyanqeb’ li tzuul 
taq’a, wi’ ta raj ink’a’ kixtaaqe li 
cheekel ixq qawa’ ilob’ jwal sa’ raj 
nachu’uk li cheekel ixq sa’ li b’e ut 
napumla raj naab’al li ha’ sa’ li b’e, 
utan ink’a’ sa nachu’uk xb’aan qawa’ 
ilob’, jo’ kan naq wan na’ajej ink’a’ 
kiru xchu’unkil rib’, jo’ kan naq wan li 
k’aleb’aal yal ta jun li ha’ natawman 
aran, xb’aan naq junxil ink’a’ kichu’uk 
chaq li cheekel ixq aran ut wan 
k’aleb’aal jwal junes ha’ wankeb’ chi  
sa’ xb’aan naq aran kixchu’u rib’ chi 
us li cheekel ixq, naq nachu’uk chaq 

Há muitos dias na região de Carchá41 foi 
perseguida uma mulher anciã por um 
senhor do morro, qawa’ ilob’ é seu nome. 
A mulher anciã passou por todos os 
lugares que há na terra, mas quando ia 
passando nas aldeias, a mulher anciã, se 
sentava para urinar nos caminhos pelos 
quais passava; quando terminava de urinar 
estava deixando os diferentes rios.  
 
 
 
 
E qawa’ ilob’ não gostava do rio que 
estava deixando entre os sagrados cerros 
e vales, o senhor qawa’ ilob’ começou a 
vigiar a senhora anciã por onde passava. 
 
E lhe disse: 
Sai daqui, não quero que deixes água por 
aqui porque a água faz ruído e não quero 
ouvir o ruído da água por aqui, disse qawa’ 
ilob’ a anciã. Depois disso começou seguir 
a anciã e quando ela urinava, um 
momento, no caminho, a estava vendo o 
qawa ilob’, assim estava fazendo a anciã, 
quando estava passando entre as 
montanhas ela continuaria urinando sem 
problemas  se não tivesse sido seguida 
por qawa ilob’,  e se acumularia muita 
água pelo caminho; mas não urinava 
tranqüila, por causa  de qawa ilob’, por 
isso há lugares nos quais não pode urinar, 
por isso há aldeias que não tem água. Isto 
porque antigamente a mulher anciã não 
pode urinar ali.  
 
Há aldeias nas quais a água é abundante, 
porque ali a mulher anciã pode urinar bem. 
 

                                                 
40 Qawa ilob’; é o nome de um cerro.  
41 É  um de os municípios de Alta Verapaz que se encontra aproximadamente a 8 km da cabecera   
departamental que é Cobán. 
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moko yal chu’ ta naxkanab’ a’an b’an 
li nima’ roq ha’ naxkanab’ sa’ b’ar wi’ 
nachu’uk jo’ kan naq nayeeman wi 
wan na’ajej yal ta k’a’ li nima’, roq ha’ 
aran, xb’aan naq ink’a’ kixchu’u rib’ li 
cheekel ixq aran, xb’aan naq 
kitaaqeek xb’aan qawa’ ilob’.  
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Laj uch ut li rikan hix xk’ab’a’ O graxain e seu tio tigre é seu nome 
 
Jun li winq wan jun siir li rawimq ut ko 
chi rilb’al sachamil xch’ool naq yo 
xk’etb’al li xul  kixsik’ xnaleb’ kixyiib’ jun 
li wakab’ chanchan li winq naq 
kixxaqab’ xb’e li xul. 
 
 
Li xul kiril li wakab’ ut kixye: 
Ma tinanumsi chan……ch’e’in chan li 
wakab’…..hon nakatint’i’ chi woq, li xul 
kixt’i’ chi roq ut kilatze’. 
 
 
Kiril chi jo’ kan laj uch kixye: 
Jun chik li woq; matat-elq sa’ inb’e 
chan….kixk’e chi roq ut kilatze’ wi’ chik. 
 
 
Anaqwan chan li xul, li wuq chik tink’e 
aawe, xlatzam wi’ chik kixtaw…jun chik 
li wuq wan chan, kixk’e chi ruq’ ut 
xlatzam wi’ chik kixtaw. 
 
Anaqwan tatint’i’ chi jolom chan re li 
wakab’….ut xlatzam kixtaw 
aran..kiwulak laj eechal re li awimq 
letzlo naq kixtaw laj uch ut kixye re: 
 
 
Laa’at pe’ nakatb’aanunk re 
nakatsachok re li wawinq chan li winq re 
li xul, li winq kixk’e sa’ tz’alam laj uch ut 
ki’ok chi xkawresinkil li tiwal manteek re 
tixk’at wi’ ut re xkamsinkil li xul laj uch 
kiril li hix yo chi chalk ut kixye re: 
Wikan ma ink’a’ nakawaj li sumlaak 
chan laj uch re li  hix….. 
Li hix kixye:…..laa’in ink’a’ ninnaw….. 
 
Yookeb’ xyeeb’al sumlaak we chan laj 
uch laa’in ink’a’ nawaj okan sa’ linna’aj 
chan laj uch re li hix….us chan li hix  
 
 
 
 

Um homem tinha certa quantidade de 
plantações que foi ver, ficou surpreso 
porque os animais as estavam 
comendo.  
Ele procurou a forma e construiu um 
wakab’42, parecido com um homem e o 
parou no caminho dos animais. 
O animal viu al wakab’ e lhe disse: 
Vais me deixar passar? Disso…toca-me 
disse o wakab’…hoje vou de dar um 
ponta pé, o animal o golpeou com o pé 
e ficou preso. 
 
Vendo isso o graxain lhe disse: 
Tenho outra pata 
Vais sair do caminho? Perguntou, 
dando-lhe um Ponta pé e esta também 
ficou presa. 
 
Agora, disse o animal, com a minha 
pata dianteira vou te bater, e esta ficou 
presa de novo.  
 
 
Agora, vou te pegar uma cabeçada, 
disse ao wakab e com o encontrão, 
ficou preso ai; logo chegou o dono da 
plantação e encontrou o graxain preso, 
e lhe disse: 
 
Tu eres quem está destruindo minha 
plantação, disse o homem ao animal e 
começou a esquentar a graxa para  
queimar e matar o animal. O graxain viu 
que vinha o tigre e lhe disse: 
 
 
Tio, por acaso não te queres casar?  
Para o que o tigre respondeu: 
Não sei. 
 
Estão oferecendo casamento para mim, 
disse o graxain, mas eu não quero, 
entra no meu lugar, disse o graxain ao 
tigre esta bem disse o tigre. 
 

                                                 
42 Cera de abelha, tem a característica da plasticidade.  
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Li hix kirisi laj uch ut ki’ok sa’ li xna’aj 
sa’ tz’alam, ak x’el chik laj uch naq li 
winq kixk’am chaq li tiqwal manteek 
kixhoy sa’ xb’een li hix, chancho re 
xb’aan xtiwal li manteek. Jo’ kan len naq 
li hix saqlep rix ki’el. 
 
 
Li hix numtajenaq li xjosq’il naq kixtaw 
laj uch wan chan sa’ ru’uj li saltul, laj 
uch kixye re li hix:...wikan ma ink’a’ 
nakawaj li saltul kamsinb’il ut k’atb’il 
tinb’aan aawe chan li hix re laj uch… 
 
 
laj uch kixye: moko r ata ninye aawe 
jwal saasa yal chaweek’a chan re li hix 
laj uch kixkut chaq b’ab’ay li q’anal 
saltul li hix kirek’a naq jwal sa 
kixye:…..sik’ chaq junaq w echan 
 
 
 
laj uch kixsik’ chaq li jwal rax…..te 
laawe re naq ink’a’ ta’osoq’ sa’ ch’och’ 
chan laj uch re li hix …kixte li re li hix ut 
laj uch kixkut chaq li saltul sa’ re li hix 
kit’ane’ li ruch re li hix jo’ kan naq li hix 
wiib’ li ruch re nak’utunk. Jo’ kan k’ila 
sut kixb’alaq’i laj uch li rikan. 
Anaqwan k’atb’il tinb’aan re laj uch chan 
li hix, xiikil naq yo cho numtaak sa’ 
inb’een chan, yo chi q’ixink laj uch naq 
kixtaw anaqwan aawikan q’ixinqo chan 
laj uch re li hix ut li hix kixpaab’, ki’ok chi 
q’ixink ut kikub’e Xuarra laj uch xtux 
xxaq li may chi rix li hix ut kixloch 
xxamlel, wikan waklin yookat chi k’atk 
chan laj uch re li hix taapitzk’ok li hix 
naq kiko sa’ kiche’ jo’ kan naq li hix 
chalen anaqwan naxjap re sa’ 
xninqaleb’ li xiik’ ut ninqaleb’ li k’iche’. 

O tigre tirou o graxain e entrou no seu 
lugar na jaula, o graxain já tinha saído , 
quando o homem chegou, trazia 
consigo a graxa quente e jogou sobre o 
tigre, que gritava por causa da graxa 
quente, por isso dizem que o tigre saiu 
com pontos brancos.   
 
O tigre muito brabo encontrou o graxain 
que estava no alto de um zapoti; o 
graxain disse ao tigre: tio por acaso 
queres um zapoti? Quem vou matar e 
queimar é a ti, disse o tigre ao graxain.  
 
O graxain lhe disse: não esta mal o que 
te estou dizendo, é muito gostoso, 
prova e sentirás, disse o graxain ao 
tigre e jogou um pedaço de zapoti 
maduro, o tigre sentiu que estava muito 
gostoso, e disse: procura um para mim. 
 
O graxain procurou o mais verde, abre 
a tua boca para que não se destrua n 
aterra, disse o graxain ao tigre que 
abriu sua boca e o graxain jogou o 
zapoti na boca do tigre, fazendo com 
que se caíssem seus dentes; é por isso 
que os tigres; é por isso que só se vem 
dois dentes na boca do tigre; e desse 
modo muitas vezes graxain enganou o 
tigre. Agora vou te queimar, disse o 
tigre ao graxain é muito que se impõe 
sobre mim, disse. O graxain estava 
esquentando-se quando foi encontrado 
pelo tigre e disse: agora, meu tio vamos 
nos esquentar disse o graxain ao tigre e 
o tigre aceitou. Começou a esquentar-
se e dormiu. O graxain arrumou as 
folhas de tabaco ao redor do tigre e pos 
fogo. Tio, tio, levanta-te estas 
queimando, disse o graxain ao tigre. 
Saltando o tigre foi para a montanha. 
É por isso que o tigre desde então  

ruge no acidentado e nas grandes 
montanhas. 
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