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Abstract 

Este trabalho explora aspectos sobre a origem e os caminhos que levaram ao desenvolvimento diacrônico 

de dois sistemas de classificação nominal em línguas da família Tukano: um sistema de gênero e um 

sistema de classificadores ou marcadores de classes nominais. Argumentamos que Proto-Tukano 

diferenciava inicialmente apenas dois gêneros: animado vs. neutro/inanimado. A introdução de novos 

gêneros – como masculino e feminino, seguidos do gênero locativo e do genérico – teria incrementado 

o sistema por um processo gradual de incorporação de novas categorias dentro de distintos paradigmas 

morfológicos. Esse processo teve como vetores a morfologização de marcas de gênero junto a proformas 

e sua extensão a outros paradigmas do sistema, como nominalizadores verbais. Exploramos ainda 

algumas evidências de que os sistemas de gênero tiveram um desenvolvimento em parte descolado da 

evolução das classes nominais, o que sugere, então, diferentes origens e caminhos diacrônicos para cada 

sistema. Concluímos com algumas evidências de que o sistema de gênero na família Tukano se 

desenvolveu em contato com línguas de outras famílias linguísticas. 

 



 

1 Introdução 

Este trabalho celebra os 10 anos de fundação do Núcleo de Tipologia e Línguas Indígenas (NTL) e 
explora aspectos sobre as origens e os caminhos diacrônicos pelos quais se desenvolveram os sistemas de 
classificação nominal em línguas da família linguística Tukano. Essas línguas apresentam dois sistemas 
relativamente integrados de classificação nominal: um sistema de gênero e um sistema de classificadores 
ou marcadores de classes nominais, doravante CN.  

As análises de línguas individuais da família divergem quanto à maneira como esses sistemas são 
apresentados como mais independentes ou mais integrados desde um ponto de vista formal e semântico. 
Em geral, nota-se que a expressão de gênero (também chamado de marcadores de classes gerais) está 
fundida com a expressão de outras categorias gramaticais, como pessoa e número, e possui uma distribuição 
sintática mais ampla do que CN (também chamados de marcadores de classe específicos ou 
classificadores), como o fato de apenas gênero ocorrer na concordância entre um verbo finito e o sujeito da 
oração. Além de diferenças morfossintáticas, em línguas Tukano há uma cisão no tipo de significados dos 
morfemas de cada sistema: as categorias de gênero codificam basicamente masculino, feminino, animado 
e inanimado, enquanto as categorias de CN codificam essencialmente propriedades físicas, topográficas e 
botânicas, como redondo, oblongo, pontiagudo, rio, palmeira, etc. (ver Gomez-Imbert 2007 para um 
panorama dos sistemas da família). 

A primeira tarefa deste trabalho é apresentar um modelo para o desenvolvimento diacrônico das 
categorias semânticas e dos paradigmas morfológicos de gênero, sobretudo em proformas (pronomes, 
demonstrativos e interrogativos), modificadores atributivos e verbos nominalizados. Como veremos, sob 
um ponto de vista morfossemântico, argumentamos que o Proto-Tukano (PT) diferenciava inicialmente 
apenas dois gêneros: animado vs. neutro/inanimado. A distinção entre masculino e feminino, seguidas das 
categorias de gênero que chamaremos de “locativo” e “genérico” teriam incrementado o sistema por um 
processo gradual de incorporação de novas categorias dentro de distintos paradigmas morfológicos.  

A segunda tarefa que nos propomos é realizar uma prospecção sobre os processos diacrônicos 

morfossintáticos que levaram à morfologização das marcas de gênero nas línguas Tukano.1 Desde 

Greenberg (1978), argumenta-se que os sistemas de gênero possuem, em geral, uma origem pronominal 
e/ou nominal e sua origem está nas construções anafóricas entre sintagmas nominais (SN) ou em palavras 
compostas em que as marcas de gênero funcionariam como morfemas derivacionais. Gênero propriamente 
emerge quando essas marcas se gramaticalizam junto a outras classes de palavras e, posteriormente, 
assumem uma função de concordância. Resumindo os processos descritos por Corbett (1991: 310-12), 
temos os seguintes cenários (ver também Givón 1976, De Lancey 1986, Aikhenvald 2000: 354, Luraghi 
2011, Audring 2016): 

 
i) Em uma origem nominal, marcas de gênero começam como nomes e se desenvolvem inicialmente 

em termos de classe, usados com função derivacional e eventualmente podem se tornar morfemas 
presos à base nominal. Como morfemas derivacionais, eles podem ser estendidos como nominali-
zadores a outras classes de palavras, derivando novos nomes ou SNs. Se isso ocorrer com modifi-
cadores do SN, marcas de gênero poderão eventualmente ocorrer simultaneamente no nome e nos 
modificadores, criando concordância sintática neste domínio.  

 

1 Seguindo Joseph (2003) e Hopper e Traugott (1993), entendo por morfologização um tipo especial de gramaticalização que 
transforma um morfema livre em um clítico ou afixo, cuja função principal passa a ser a derivação ou flexão de uma classe de 
palavras. Partindo dessa perspectiva, entendo que esses processos podem ocorrer pela introdução de um novo morfema em um 
paradigma pré-existente ou pela reanálise e extensão semântica de morfemas pré-existentes em um dado paradigma flexional ou 
derivacional. 
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ii) Se ocorrerem junto a proformas, como demonstrativos, as marcas de gênero atuam na derivação de 
pronomes pessoais e como parte de construções anafóricas. A morfologização das marcas de gênero 
junto a proformas e a subsequente gramaticalização dessas como marcas de concordância fariam 
com que a emergência de um sistema de gênero ocorresse em contextos discursivos e sintáticos em 
que proformas são esperadas.  

iii) Também é possível que sistemas de gênero se desenvolvam a partir da gramaticalização de profor-
mas que não necessariamente estejam combinadas com morfemas derivacionais. Nesse caso, have-
ria já uma cisão na referência nominal das proformas, em que certas proformas seriam usadas (ca-
tegórica ou preferencialmente) com referentes animados ou humanos, enquanto outras proformas 
com inanimados, por exemplo. Nesses casos, gênero emerge quando as proformas são estendidas 
a funções derivacionais e como marcas de concordância a partir de uma função original dêitica e/ou 
anafórica. 

Argumentamos que os sistemas de gênero nas línguas Tukano se gramaticalizaram através do “caminho 
pronominal” (processos ii e iii acima) enquanto os marcadores de CN seguiram o “caminho nominal” 

(processo i).2 Entendemos que se essa separação em linhas distintas de evolução estiver correta, 

explicaremos diacronicamente as assimetrias que observamos em todas as línguas Tukano entre o que aqui 
chamamos de gênero. O trabalho de Malone (1988) fez a primeira sugestão de que certos paradigmas da 
morfologia verbal Tuyuka teriam uma origem em pronomes pós-verbais. Metzger (1998) sugeriu que os 
pronomes e formativos masculino e feminino em Karapana e outras línguas Tukano orientais seriam 
etimologicamente complexos, tendo uma base dêitica *ka seguida por um morfema de gênero na sua 
origem. Bruil (2014) mostra que, para o Siona, nominalizadores verbais evoluíram como marcas flexionais 
em paradigmas de verbos finitos e não-finitos. Chacon e Michael (2018) analisam que demonstrativos em 
função anafórica se fusionaram a morfemas aspectuais, criando morfemas portmanteau, codificando 
categorias nominais herdadas do demonstrativo (e.g. 3ᵃ pessoa, número e gênero), além de tempo, aspecto, 
modo e evidencialidade, herdadas do morfema verbal. Enquanto Chacon e Michael (2018) identificaram 
um “caminho pronominal” do tipo ii e iii acima (demonstrativo anafóricos → pronomes de 3ᵃ pessoa → 
clíticos pessoais → marcas de concordância em verbos finitos), neste trabalho nosso foco será nos processos 
que levaram à gramaticalização e morfologização de marcas de gênero em diversos paradigmas de 
constituintes do SN, especialmente em proformas e nominalizadores.  

Começamos, na seção 2, com um panorama sobre as línguas Tukano e seus sistemas de classificação 
nominal. Na seção 3, apresentamos os principais morfemas e paradigmas de gênero e oferecemos um 
modelo sobre a evolução semântica e formal desses paradigmas. A seção 4 apresenta algumas bases 
etimológicas e detalha os processos diacrônicos na gênese das marcas de gênero. A seção 5 se dedica a 
sustentar a hipótese de que as marcas de gênero evoluíram desde proformas ou combinando-se com 
proformas e foram estendidas a verbos em função de nominalizadores. A seção 6 apresenta algumas 
evidências sobre possíveis padrões de difusão areal dos morfemas e categorias de gênero em línguas Tukano 
e línguas de outras famílias vizinhas. A seção 7 conclui este trabalho. 

2 Panorama: línguas Tukano e seus sistemas de classificação nominal 

A família Tukano compreende cerca de 30 línguas catalogadas historicamente, das quais cerca de 20 são 
ainda faladas na região do Noroeste Amazônico, em países como Brasil, Colômbia, Equador e Peru, 
conforme distribuição no mapa da figura 1. Partindo da classificação de Chacon (2014) e revisões recentes 

 

2 Essa distinção vem ao encontro do que Chacon e Sateles (2019) sugeriram como explicações para as diferenças entre 
sistemas de gênero e classes nominais marcados no verbo ou predicado para um corpus de 25 línguas na América do Sul. Enquanto 
os sistemas de gênero evoluíram por uma associação com morfemas dêiticos e cliticização no predicado, os sistemas de CN teriam 
evoluído a partir de nomes que passaram a ter uma função derivacional como termos de classe ou termos genéricos em compostos 
nominais, bem como na incorporação verbal. 
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feitas por Chacon e List (2016), Chacon e Michael (2018) e Ramirez (2019:5-7), a árvore na figura 2 
representa uma classificação da família Tukano que faremos referência ao longo deste trabalho, sobretudo 
com relação à divisão entre línguas Tukano Orientais (TOr) e Ocidentais (TOc), bem como Tukano Oriental 
Nuclear (TOr Nuclear) e Tukanóide, entre outros, conforme representados nas figuras 1 e 2. As principais 
línguas e fontes de informações aqui usadas estão na tabela 1. Em algumas partes do texto onde não 
fizermos referência direta à fonte de dados de uma língua em particular, o leitor deverá assumir que os 
dados foram coletados nas fontes da tabela 1. 

 

Barasano Jones e Jones 1991, 2013 Sekoya Vallejos 2021; Johnson e 
Levinsohn 1990 

Desano Miller 1999; Silva 2012 Siona Bruil 2014; Wheeler 1987 

Karapana Metzger 1998 Retuarã Strom 1992 

Kubeo Chacon 2012, por aparecer; 
Chacon e Genetti 2019 

Tanimuka Eraso 2015 

Koreguahe Cook and Criswell 1993; 
Cook e Gralow 2001 

Tatuyo Gomez-Imbert 1986, 2007 

Kotiria Stenzel 2013 Tukano Ramirez 2019[ 1997] 

 Mãĩh=k̃i Farmer 2015 Tuyuka Barnes 1990, 2012; Barnes 
e Malone 2000 

Tabela 1: Línguas Tukano analisadas neste trabalho e fontes de informações 

 

Arapaço - Ara, Bará - Bar, Barasana - Bas, Desano - Des, Karapana - Kar, Kubeo - Kub, Koreguahe - 

Kor, Kueretu - Kue, Kuewana - Kwa, Kotiria - Wan, Makaguahe - Maa, Makuna - Mak, Mãĩh]k̃i - Mai, 

Secoya - Sek, Siona - Sio, Siriano - Sir, Tama - Tam, Tanimuka-Retuarã - Tan, Tatuyo - Tat, Tucano - 

Tuk, Tuyuca - Tuy, Yurutí - Yur, Wa'ikhana - Pir, Yupua - Yup, Pisamira - Pis, Yahuna - Yah. 

Figura 1: Distribuição das línguas Tukano e principais famílias linguísticas adjacentes 
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Figura 2: Classificação da família Tukano 

O sistema de gênero em línguas Tukano é baseado no entrecruzamento de uma hierarquia de 
animacidade (animado humano, animado não-humano, inanimado), número (plural, singular e não-contável 
ou massivo) com categorias ontológicas como masculino, feminino, lugar e genérico. Em geral, nas línguas 
Tukano, são animados todos os termos referentes a humanos, animais, seres espirituais e corpos celestes. 
Já os nomes inanimados compreendem plantas, minerais, topônimos, partes do corpo, objetos, abstrações, 
emoções, a fala, e outras coisas em geral. As categorias de gênero masculino e feminino são restritas aos 
referentes animados (ou apenas humanos em alguns paradigmas).  

O sistema de marcadores de classes nominais (CN) classifica os nominais por suas propriedades físicas, 
botânicas e topográficas, como por exemplo nei=dɨ (buriti=redondo) ‘fruta de buriti’, nei=ñɨ 
(buriti=palmeira) ‘pé de buriti’ e nei=ya ‘rio Buriti’ em Kubeo. Os CN formam uma classe semiaberta com 
outros nomes que possuem diferentes graus de gramaticalização, chamados muitas vezes de repetidores 
(Gomez-Imbert 1986, 2007). Os CN ocupam a mesma posição paradigmática de nomes em palavras 
compostas, como em nei bohɨ ‘folha de buriti’(bohɨ ‘folha’). As estruturas paralelas entre CN e nomes em 
funções de formativos nominais sugerem que CN são resultados da gramaticalização de nomes como 
clíticos formativos (processo i mencionado na seção 1).  

No léxico de línguas Tukano, termos referentes a seres humanos são obrigatoriamente marcados em 
sua morfologia por sufixos que indicam gênero masculino e feminino. A marcação de gênero em nomes 
referentes a animais é opcional na maioria das línguas, podendo ser realizada por afixos e/ou por 
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construções perifrásticas, com uso das palavras para homem/macho e mulher/fêmea. Vejamos os exemplos 

abaixo na língua Tukano:3 
 

(1) a.  ma-kɨ  b. ma-ko 

filho-M   filho-F  
  ‘filho’   ‘filha’ 
 
(2) a. yai   b. yai  ɨmɨ  c. yai  numi-o  

onça   onça homem   onça mulher-F 
‘onça’   ‘onça macho’   ‘onça fêmea’  

 
Ainda que a forma yai ‘onça’ não esteja marcada com um morfema de gênero em (2a), ela controla a 

concordância com um modificador e o verbo quando for sujeito pelo uso de marcas do gênero masculino, 
como vemos em (3): 

 
(3) sĩʔĩ  yai pahi-gɨ    nii-mi 

DEM.DIST.M onça ser.grande-NMZ.M COP-3M 
‘aquela onça é grande’  

 
De fato, a marcação de gênero é sistemática e obrigatória na sintaxe, porém mais restrita e variável na 

morfologia nominal. Isso é o oposto do que vemos para os CN, cuja marcação é mais profícua na morfologia 
nominal e mais restrita na sintaxe. 

Como formativos nominais, gênero e CN estão intimamente relacionados com a referencialidade do 
SN e a expressão morfológica de número. Gênero e CN não só classificam referentes nominais dentro de 
uma categoria semântica como “masculino”, “feminino”, etc., mas instanciam a sua referência, isto é, 
individualizam entidades de modo a possibilitar a referência a uma ou mais instâncias dessa mesma entidade 
(Langacker 2008: 266-8). Por exemplo, uma raiz nominal que se refere a uma classe de pessoas como nomi 
‘mulher’ em Kubeo toma o sufixo -o ‘feminino’ no singular e -wa no plural quando funciona como núcleo 
de um SN. Se o nome atua como modificador do SN – em que ele modifica, mas não refere – aparece na 
forma básica da raiz, como em pididɨ ‘puçanga’ > nomi pididɨ ‘puçanga de mulher (i.e., para atrair 
mulheres)’.  

Os sistemas de gênero e CN funcionam tanto na derivação nominal quanto nas relações gramaticais de 
um nome. Por exemplo, em Kubeo, o morfema -ko ‘feminino’ é usado como sufixo de flexão inerente 
nominal, como em ñama-ko ‘veado’, bem como em diferentes alvos de concordância, como modificadores 
e o núcleo do predicado.  

 
(4) kuina-ko  ñama-ko  hi-kɨiba-re    ã-kóbe 

um-F  veado-F  1SG.POS-maniva-ACC  comer-INFR.F 
‘Um veado anda comendo minhas manivas’ 
 

Junto a modificadores e proformas, morfemas de gênero e CN atuam como nominalizadores e, ao 
mesmo tempo, núcleos de um SN derivado, contribuindo para o rastreio da referência no discurso. Vejamos 
o exemplo abaixo do Kubeo, em que o SN de sujeito é um numeral que precisa ser nominalizado pela marca 
de gênero -rã ‘animado plural’ para funcionar como núcleo de um SN. Notemos que o verbo concorda com 
o SN com uma marca também de número plural animado (e terceira pessoa). 

 
(5) hiaðo=kũ-re   pɨka-rã    tu-ya-ma  

madeira=canoa-ACC  dois-AN.PL   carregar-ST-3AN.PL 
‘(Os) dois (homens) estão carregando a canoa.’ 

 

3 Abreviações usadas neste trabalho se encontram após a seção de referências. 
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Como vemos, marcas de gênero e CN também ocorrem no núcleo de orações, sendo que apenas gênero 

ocorre em formas verbais finitas. A depender do estatuto gramatical da oração, o argumento sujeito é 
marcado pela morfologia verbal por distintos jogos de sufixos que, em geral, contrastam verbos finitos ou 
nucleares com verbos subordinados ou dependentes, como, por exemplo, em Tukano -gɨ ‘nominalizador 

masculino’ vs. -mi ‘3ᵃ pessoa masculino’.4 Os exemplos abaixo do Kubeo ilustram oração completiva (6a), 

relativa-adjuntiva (6b) e co-predicativa (6c). Todas estão nominalizadas por morfemas portmanteaux que 
co-indexam um argumento masculino. 

 
(6) a. yʉ hapia-wʉ  [yawimi hau a-yʉ-re] 

1SG escutar-1/2/IN  cachorro latido falar-NMZ.M-ACC 
‘Eu escutei [um cachorro latindo]’  

 
 b. mí=yo-kɨ-re  há̃-rĩ  kapɨ-há-ko [koðo kɨwa-kɨ-re] 

2.POS=irmão-M-ACC ver-CNV cuidar-IMP-F diarreia ter-M-ACC 
‘cuide do seu irmão que está com diarreia’ 

 
 c. yɨ  [ihi-mɨ]    nɨ-wɨ   mitu-i=ta 

1SG estar.doente-NMZ.PASS.M ir-1/2/IN Mitu-LOC=FOC 
‘Eu viajei [doente] para Mitu’ 

Uma diferença fundamental das nominalizações nas línguas TOc e TOr é que, nas primeiras, um CN 
ou nome pode diretamente se combinar com um verbo para nominalizá-lo no tempo presente, enquanto, 
nas línguas TOr, existe um morfema que deriva o verbo numa forma nominal, a qual, então, serve para 
modificar um nome ou CN. Enquanto no tempo passado e futuro, línguas TOc também requerem um 
nominalizador, as línguas TOr requerem o nominalizador mesmo no tempo presente. Vejamos os exemplos 
abaixo, contrastando o Mãĩh|k̃i (TOc) (Farmer 2015: 238) e o Tukano (TOr) (Ramirez 2019: 207): 

 
(7) tóyá+yété+wè 

escrever+aprender+casa 
‘escola’ 

 
(8) bu’e-ri  wi’i 

estudar-NMZ  casa 
‘escola’ 
 

Como vimos nesta seção, as marcas de gênero possuem funções gramaticais além de sua função básica 
na classificação semântica dos referentes. Vimos que essas marcas podem atuar na flexão nominal e 
nominalizações, na concordância sintática dentro ou entre SNs, e na co-indexação de argumentos de verbos 
finitos ou nominalizados.  

3 Evolução das categorias e dos paradigmas de gênero 

A hipótese de Greenberg (1978) sobre o papel de proformas na evolução dos sistemas de gênero bem como 
a relação entre proformas e estratégias de subordinação (Givón 1976, Heine e Kuteva 2002) nos levaram a 

 
4 Como notado por diferentes autores, em muitas línguas, sobretudo as indígenas sul-americanas, nominalizadores são usados 

para derivar novos nomes ou formas verbo-nominais (como particípios em línguas Indo-Europeias), os quais são usados em 
contextos gramaticais típicos de subordinação, como orações relativas, completivas e adverbiais (ver Gijn et. al. 2011 e Shibatani 
2019). 
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selecionar proformas e nominalizadores para investigarmos os paradigmas que podem ter servido como 
base inicial para a organização dos sistemas de gênero. Os pronomes e demonstrativos são, de fato, o locus 
onde os sistemas de gênero se manifestam por excelência. Isso se depreende do universal 43 de Greenberg 
(ver Greenberg 1963, e Berg 2020), que estipula que se uma língua possui gênero marcado na morfologia 
nominal, ela também o terá marcado nos pronomes, sendo o reverso não verdadeiro.  
A investigação dos processos de evolução de sistemas de gênero em paradigmas de proformas e 
nominalizações é complexa por diferentes razões. Primeiramente, cada morfema e paradigma em que 
marcas de gênero se gramaticalizaram devem ser vistos como um evento diacrônico próprio. Por outro lado, 
categorias de classificação nominal servem como esquemas mentais passíveis de serem transferidos por 
analogia entre diferentes construções. Assim, o trabalho de reconstrução deve se basear na convergência de 
elementos advindos dos seguintes pontos (esta seção explora o ponto (iii), e as seções 4 e 5, (i) e (ii)).  

i) os contextos morfossintáticos e discursivos que provocaram a gramaticalização de morfemas de 
gênero 

ii) a etimologia dos morfemas de gênero 
iii) a evolução da estrutura semântica e formal dos paradigmas morfológicos que codificam gênero 

3.1 A estrutura dos paradigmas de gênero 
Os pronomes e/ou demonstrativos na tabela 2 ilustram as 6 categorias de gênero mais recorrentes nos 

diferentes paradigmas das mais diversas línguas da família. Vejamos que as mesmas categorias existem nos 

paradigmas de nominalizadores da tabela 3.5 As categorias de gênero são: masculino (MSC), feminino 

(FEM), locativo (LOC), animado plural (AN.PL), genérico (GEN) e neutro (NEU). A ordem de 
apresentação das categorias nas tabelas segue a ordem de emergência relativa de cada categoria na diacronia 
da família, conforme veremos na seção 4. Na seção 3.2 e 4 detalharemos seu conteúdo semântico. 

 

 Kubeo 
Pronomes 

Tukano 
Pronomes 

Sekoya 
Demonstrativos 

Tanimuka 
Demonstrativos 

Desano 
Pronomes 

 Mãĩh=k̃i 
Pronomes 

MSC | ̃ k||̃ ̃ i-kɨ iʔ-kí ĩ-g| ̃ ĩ-ĩ 

FEM õ koo i-ko iʔ-kó i-go ĩ-õ 

LOC no too ĩ-ño i-to / to i-do 

ĩ-ti+ 
AN.PL na naa i-ko-wa'i iʔ-rã́ i-rã 

GEN di=ye tee i-ye iʔ-ká i-di 

NEU 
+CN/Nomes 

di+ ti+ i+ iʔ-ká+ i-di+ 

Tabela 2: pronomes de 3ᵃ pessoa ou demonstrativos anafóricos em algumas línguas Tukano 

  

 
5 Note que a tabela apresenta os dados com intuito principal de ilustrar as diferentes categorias de gênero. Exploraremos nas 

seções 4 e 5 as relações etimológicas entre eles.  
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 Kubeo 
Estativo 

Tukano 
Simultâneo 

 Mãĩh=k̃i 
Futuro 

Siona-Col. 
Simultâneo 

Koreguahe 
Simultâneo 

MSC -kɨ -gɨ -ha-gɨ -gɨ -kʰɨ 

FEM -ko -go -ha-go -go -kʰo 

LOC -rõ -to -ha-ro -ru -na 

AN.PL -rã -rã 
-ha-ye 

-kwa 

-ye 
GEN -e -te -ye 

NEU 
+CN/Nomes 

-ri+ -ti+ -hai-Ø6+ -Ø+ 

Tabela 3: sufixos nominalizadores em algumas línguas Tukano7 

Sob um ponto de vista formal, vemos que os dois paradigmas estão relacionados, seja pela recorrência 
de vogais como ɨ, o, e, i, a nos morfemas de gênero, bem como pelo fato de que muitas das formas que 
codificam gênero nos verbos nominalizados parecem ser reflexos morfologizados dos pronomes pessoais 
de terceira pessoa, ou usam dos mesmos formativos que acompanham esses pronomes (ver seção 5). 

Desde um ponto de vista semântico, nominalizações e pronomes codificam as mesmas categorias de 
gênero. As categorias de masculino, feminino e locativo ocorrem na grande maioria dos paradigmas 
morfológicos que analisamos. As categorias de animado plural e genérico possuem uma distribuição mais 
limitada. O gênero que chamamos de neutro é morfologicamente não marcado ou é marcado por uma forma 
sincrética a depender do paradigma. As construções neutras abarcam minimamente nomes inanimados, mas 
chegam a ser estendidas a outras classes de nomes, como genéricos, locativos e plurais, conforme vemos 
para o Tanimuka, Desano e Mãĩh|k̃i nas tabelas 2 e 3. 

3.2 As vogais e a forma dos morfemas que codificam gênero 
Entre as categoriais semânticas dos diferentes paradigmas de gênero, há sempre um conjunto de vogais que 
são recorrentes. Como notado por estudos anteriores da família Tukano (Malone 1988, Bruil 2014, Chacon 
e Michael 2018), também se vê em certos morfemas um elemento adicional, uma consoante, que representa 
o reflexo de um antigo morfema, possivelmente uma proforma como iremos discutir nas seções 4 e 5. No 
paradigma de verbos finitos, Chacon e Michael (2018: 74) apresentam 4 vogais, ĩ, õ, ã, ɨ. Essas mesmas 
vogais estão nos paradigmas morfológicos de proformas e nominalizadores que analisamos neste trabalho, 
além da vogal e referente ao genérico (que não se encontra nos paradigmas de verbos finitos analisados por 
Chacon e Michael). A tabela 4 apresenta essas vogais e um resumo de sua origem e desenvolvimento 
diacrônico, antecipando em certa medida o que veremos com maiores detalhes nas seções 4, 5 e 6.  
 
  

 
6 O símbolo ‘Ø’ se refere a um morfema ‘zero’ 
7 Em todas as línguas Tukano, nominalizações que envolvem morfemas de gênero estão concatenadas ou fusionadas a 

morfemas/categorias que indicam o tempo relativo ou aspecto do evento representado pela base verbal, como vemos também em 
português na distinção entre o particípio presente amante versus o particípio passado amado.  
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Categorias Vogais de 
gênero 

Etimologia 

Masculino 
*ĩ 

*ĩ ‘índice de 3ᵃ pessoa’ reanalisada como masculino em TOr Nucelar, 
afixado a Verbos e Proformas 

**ɨ 
**ɨ ‘marca de animado singular’ reanalisada como masculino, afixado a 

Proformas, Nomes e Modificadores nominais 

Feminino 
**o 

**-o marca de ‘neutro singular’ reanalisada como ‘feminino’ em termos 
referentes a animados, e ‘locativo’ (entre outros) em termos inanimados 

Locativo 

Genérico **e 
Marca de nomes não especificados para gênero ou CN. Foi estendido como 

‘inanimado plural’ em certas línguas. Aparece consistentemente como 
reflexo de **ye ‘pronome indefinido’ 

Animado 
Plural **ã ~ **a 

Formativo nominal. Várias formas de plural, animado ou neutro, aparecem 
com a vogal **a ‘plural’ 

Tabela 4: Vogais de gênero e suas origens 

Notamos que enquanto masculino é uma categoria com duas vogais de gênero, feminino e locativo 
possuem vogais homófonas. De modo geral, é importante destacar que gênero é antes uma categoria e não 
apenas um morfema específico. Como se vê, existem múltiplas formas para expressão de uma mesma 
categoria de gênero numa mesma língua e entre línguas diferentes. Assim, por exemplo, a categoria de 
masculino em Kubeo pode ser expressa pelas formas: ñai ‘demonstrativo proximal masculino’, añ-ɨ 
‘demonstrativo distal’, -bi ‘3ᵃ pessoa masculino perfectivo’ e -kɨ ‘nominalizador masculino’. O mesmo não 
ocorre com nomes e CN que, em vez de categorias gramaticais fundidas a suas bases morfológicas, são 
antes de tudo morfemas em construções perifrásticas. 

Se tomamos com base as formas na tabela 2, vemos que as categorias de masculino e feminino são 
expressas por sufixos (e.g Desano ĩ-gɨ ‘ele’) ou estão fusionados com a base pronominal (Tukano kQɨ̃ ‘ele’ 
[*ĩ-kɨ PTOr Nuclear]). As demais formas que possuem expoência morfológica são mais comumente afixos 
ou clíticos (como reflexos do genérico em Kubeo di=ye ‘anafórico inanimado não-singular’), mas há 
também casos de fusão (e.g. Tukano *ti-e > tee ‘anafórico inanimado não-singular’). Já as marcas de CN e 
os nomes estão sempre numa construção perifrástica (e.g. Tukano ti wi’i ‘tal casa’). Abaixo, apresentamos 
um esquema que resume os diferentes padrões morfofonológicos encontrados na morfologização junto a 
dêiticos de morfemas de gênero ou CN:  

 

 Kubeo Tukano Sekoya Tanimuka Desano Mãĩh=k̃i 
MSC 

Fusão Afixação 

Afixação 
FEM 

LOC 

Perífrase 
AN.PL 

GEN Fusão  Afixação Afixação 
Afixação Perífrase NEU 

(CN/Nomes) Perífrase 

Tabela 5: Categorias e processos morfofonológicos na marcação de gênero e pronomes 

A tabela 5 nos permite estabelecer uma escala do grau de fusão das categorias de gênero através dos 
diferentes paradigmas pronominais da família, como sumarizado na  figura 3: 
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Masculino & Feminino > Locativo & Animado Plural > Genérico > Neutro 

Figura 3: Graus de fusão morfofonológica entre as categorias de gênero e proformas9 

Tal assimetria formal é também acompanhada por uma assimetria na distribuição entre as diferentes 
categorias de gêneros através das diferentes línguas. Por exemplo, masculino e feminino não só são as 
categorias com maior grau de fusão, mas também são aquelas que se encontram no maior número de 
paradigmas entre as línguas da família. Além de demonstrar esse último ponto na próxima seção, veremos 
que que a escala de fusão morfofonológica também espelha, em certa medida, a ordem de surgimento das 
diferentes categorias de gênero desde PT.  

Antes de passar a essa questão, vale a pena mencionar que a diferença no grau de fusão entre as formas 
que expressam as diferentes categorias de gênero pode estar relacionada com a frequência de uso no 
discurso, de maneira que formas com maior fusão seriam também aquelas com formas mais reduzidas 
foneticamente e, nesse sentido, estariam dentro da já bem conhecida correlação entre maior frequência de 
uso, menor tamanho fonológico de uma palavra e menor transparência morfossemântica de uma palavra 
complexa (Bybee 2010: 37-8, 46-8). Chama a atenção que as categorias com mais alto grau de fusão se 
referem a entidades humanas ou animadas singulares (masculino e feminino), seguidas de animado plural. 
É possível, então, que haja uma correlação entre fusão morfológica, escala de animacidade, frequência de 
uso no discurso e desenvolvimento diacrônico. A questão do gênero locativo se coloca ainda como um 
problema interessante, pois “lugares” não tendem a ocupar uma posição proeminente nas escalas de 
referência ou animacidade (ver Gildea 2012). Isso poderá ser explorado melhor em estudos futuros. 

3.3 Hipóteses semânticas para a evolução dos paradigmas de gênero 
A recorrência das 6 categorias de gênero, bem como das 5 vogais de gênero que vimos na seção 3.1 e 3.2 
sugere que estamos diante de um sistema que poderia ser reconstruído para o PT como tal. Se for assim, os 
diversos paradigmas que possuem menos categorias morfológicas do que as 6 em questão ou os que 

possuem mais categorias10 poderiam ser vistos como processos que acresceram ou decresceram o número 

de categorias morfológicas em cada paradigma. 
Outra possibilidade é que haveria no passado longínquo um sistema com paradigmas mais simples que 
foram sendo incrementados progressivamente ao longo da história da família Tukano a partir de 
inovações surgidas em diferentes ramos da família, ou por relações de contato entre as línguas Tukano e 
outras línguas (ver seção 6), bem como mudanças paralelas. Vamos perseguir essa segunda hipótese neste 
trabalho, i.e., de que haveria um sistema original que contrastava minimamente gênero animado vs. 
neutro, e que as demais categorias foram sendo acrescidas gradualmente com o passar do tempo. Uma vez 
que a maior parte dos paradigmas que codificam gênero em línguas Tukano possui entre 4 a 6 morfemas, 
vamos agora analisar aqueles paradigmas que possuem menos morfemas e menos categorias morfológicas 
do que visto nas tabelas 1 e 2. O paradigma com menor número de categorias é o da cópula em Kubeo, 
que conta com apenas três formas, como mostrado na tabela 6:  

 
9 Essa escala foi estabelecida com base na quantificação do estatuto morfofonológico de cada categoria de gênero através das 

diferentes línguas. Se tomamos “fusão” com valor “3”, “afixação” com valor “2” e perífrase com valor “1”, e somarmos o valor 
total de cada categoria através das línguas, teremos as seguintes pontuações: MSC = 14 (Kubeo 3 + Tukano 3 + Sekoya 2 + 
Tanimuka 2, Desano 2, Maih]k̃i 2), FEM = 14, LOC e AN.PL = 13, GEN = 11, NEU = 5. A escala reflete o ranking decrescente 
da pontuação obtida por cada categoria de gênero, ou seja, ela vai das formas com maior grau de fusão às formas com menor grau 
de fusão. 

10 Por exemplo: o classificador enclítico para tempo -nɨ em Mãĩh]k̃i; em línguas TOr, a categoria de feminino plural em 
Tanimuka e Kotiria; bem como a morfologização de CN como nominalizadores verbais em Tukano. 
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be 3ᵃ pessoa animado singular declarativo 

bu neutro declarativo (1ª e/ou 2ᵃ pessoas, animado plural, e inanimado) 

ba  interrogativo 

Tabela 6: Paradigma de 3 posições: cópula afixal Kubeo 

 
A forma interrogativa -ba é a forma básica da raiz deste morfema, de modo que tanto -be quanto -bu 

são formas flexionadas. Esse paradigma neutraliza o contraste entre masculino e feminino para sujeitos 
animados, e usa uma forma neutra para indexar 1ᵃ e 2ᵃ pessoas + 3ᵃ pessoa animada plural e nomes 
inanimados.  

Nas línguas TOc, são bastante recorrentes os paradigmas de 3 posições em que encontramos um 
contraste entre masculino, feminino e neutro (essa última categoria cobrindo animado plural e inanimado, 
além de 1ᵃ e 2ᵃ pessoas). Vejamos a cópula em Koreguahe abaixo (veja a tabela 2 para a mesma estrutura 
no paradigma de pronome pessoal do Mãĩh|k̃i, com exceção de 1ª e 2ª pessoas, ausentes na tabela 2, onde 
apenas mostramos as formas para 3ª pessoa): 

 
 

-ʔ-mɨ 3ᵃ pessoa animado singular masculino 

-ʔ-mo  3ᵃ pessoa animado singular feminino 

-aʔ-me neutro (1a, 2ᵃ pessoas, plural e inanimado) 

Tabela 7: Paradigma de 3 posições: cópula Koreguahe 

 
Entre as línguas TOr, encontramos alguns paradigmas com apenas 4 posições, como os 

nominalizadores de verbos dependentes em Tukano na Tabela 8 abaixo, que contrasta as mesmas categorias 
da cópula em Koreguahe, acrescentando uma forma para animado plural, porém sem a marcação de pessoa, 
que está sempre ausente em paradigmas verbais não-finitos. Vejamos que um paradigma com 4 posições e 
as mesmas categorias é visto nas orações nominalizadas simultâneas em Koreguahe (ver tabela 3).  

  

-ʔgɨ ‘animado masculino’ 

-ʔgo ‘animado feminino’ 

-ʔrã ‘animado plural’ 

-ʔro ‘neutro (inanimados)’ 

Tabela 8: Marcas de Correferência do Sujeito com verbos dependentes em Tukano 

 
Já os nominalizadores de futuro do Mãĩh|k̃i expõem um outro tipo de paradigma com 4 posições, em 

que temos a forma -ha-ro para o gênero locativo, e a forma -ha-ye para o genérico, bem como animado 
plural (ver tabela 3). 

Paradigmas com 5 posições são comuns em línguas do ramo ocidental das línguas TOr Nucleares, como 
Barasano e Desano, como vemos nos pronomes pessoais do Desano na tabela 2. A diferença deste 
paradigma para aqueles com 4 posições é o incremento de uma forma para inanimado locativo, que ocupa 
uma posição morfológica diferente dos CN da língua, por exemplo: i-do ‘este lugar’ vs. i-di-du ‘este objeto 
redondo (avião)’ (Miller 1999: 5). Logo, podemos notar que a inovação dos paradigmas com 6 posições 
poderia ter ocorrido pela incepção de uma tripla classificação dos nomes inanimados: inanimado locativo, 
inanimado massivo/plural e inanimado neutro.  

Como vemos, existe uma relação linear entre o número de posições de um paradigma e as categorias 
semânticas que ele veicula. Coerente com nossa hipótese inicial de que em PT teríamos um sistema com 
menos categorias, e seguindo em linhas gerais o que fora demonstrado por Chacon e Michael (2018) para 
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os paradigmas de verbos finitos, ao assumirmos que o sistema de cópula Kubeo reflete um estágio mais 
antigo de indexação por gênero (ver tabela 6), podemos explicar evoluções subsequentes de outros 
paradigmas a partir de incrementos morfossemânticos pontuais. Essas inovações são listadas em ordem 
abaixo e resumidas de modo mais esquemático na tabela 9:  

 
i) feminino 
ii) inanimado locativo 
iii) animado plural 
iv) genérico e/ou inanimado plural/massivo 

 

Número de posições 

2  3 4a 4b 5 6 

AN SG MSC 
FEM 

NEU NEU LOC AN PL AN PL AN PL 
NEU NEU LOC LOC 

NEU GEN 
NEU 

Tabela 9: categorias de gênero e paradigmas com números diferentes de posições 

Enquanto as categorias animado, masculino e feminino são sempre morfologicamente marcadas e 
possuem uma ampla distribuição nas línguas da família, as categorias de locativo e, sobretudo, de animados 
plural e genérico são menos regulares na sua forma de expressão e distribuição nos paradigmas.  

A incrementação de novas formas de gênero está diretamente relacionada às especificações semânticas 
que foram sendo acrescidas dentro de categorias previamente existentes como animado ou neutro. Neutro 
deve ser encarado como uma construção default, usada quando não há um gênero morfologicamente 
marcado. É importante destacar que as construções com neutro não se limitam unicamente a nomes 
inanimados, ainda que um grande conjunto desses nomes e marcas de CN usam esse tipo de construção. 
Nesse sentido, as construções que utilizam a forma neutra podem ser encaradas como um resíduo do 
processo de morfologização de gênero. O modelo abaixo sintetiza a maneira como as inovações 
morfossemânticas de gênero ocorreram em sobreposição ao sistema original que contrastava animado 
versus neutro: 

masculino  >  feminino locativo  >  animado plural genérico 

[------animado--------------------][--------------------------neutro--------------------------] 
Figura 5: Evolução por sobreposição dos dois sistemas de gêneros integrados das línguas Tukano 

O fato de inferirmos duas categorias semânticas na proto-língua mas encontrarmos evidência para 
reconstruir ao menos 5 vogais de gênero nos mostra que essas vogais, provavelmente, tinham outra função 
anterior ao sistema de gênero. A forma como foram sendo introduzidas novas categorias morfológicas 
revela como elas interagiram com categorias morfológicas de períodos mais remotos da história Tukano.  

Essa hipótese vai ao encontro do padrão do desenvolvimento histórico da morfologia verbal que 
codifica concordância entre sujeitos e verbos núcleos de um predicado verbal. Segundo Chacon e Michael 
(2018: 61-62), num estágio inicial do Proto-Tukano-Oriental (PTOr), o sistema de pessoa-gênero-número 
(PNG) contrastava 3ᵃ pessoa masculina singular versus neutro (demais valores PNG), um sistema bem 
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similar ao que vemos na cópula Kubeo. Chacon e Michael explicam a introdução dessa categoria 
morfológica a partir da morfologização de uma base dêitica demonstrativa *iʔĩ em função de argumento 
sujeito em posição pós-verbal. O surgimento de outras categorias morfológicas, como feminino e animado 
plural, teria ocorrido a posteriori.  

A hipótese de que dêiticos e nominalizações verbais são o locus de inovações do sistema gramatical do 
desenvolvimento de morfemas de gênero implica que essas construções catalisam categorias nominais e 
servem de vetor para sua gramaticalização subsequente. Isso sugere um esquema em que nomes, pronomes 
e nominalizações funcionam como uma tríade, com interconexões gramaticais, etimológicas e funcionais 
conforme iremos discutir nas próximas seções. 

 

4.  Evidências etimológicas para as categorias de gênero 

Nessa seção vamos explorar algumas evidências etimológicas que sustentam nossa hipótese de um processo 
de inovações a partir de um sistema que distinguia inicialmente animado vs. neutro. Começamos pela 
análise da marcação de número plural, em que observamos como todas as línguas Tukano expressam uma 
distinção mínima entre animados e inanimados. Em seguida, detalharemos o surgimento das demais 
categorias: feminino, locativo, genérico e neutro.  

Propomos que o contexto sintático em que teria ocorrido esses processos foi um em que proformas 
estavam localizadas em uma posição pós-nominal, seguindo inicialmente um SN topicalizado e assumindo 
uma função pronominal resumptiva, como ilustrado em (9a) abaixo. Historicamente, hipotetizamos que 
esse tipo de construção teria evoluído desde um estágio inicial em que a proforma tinha função resumptiva 
para uma espécie de clítico determinante ou especificador do SN, tendo a partir daí se morfologizado junto 
à base nominal num último estágio, conforme representado em (9a) e (9b), e esquematizado em (9c). 

 
(9) a.  yãradawi-wa  na   eda-ima=ða… 

Brancos-AN.PL  3AN.PL  chegar-3AN.PL.PAS=REP 
‘os brancos, eles chegaram (dizem)...’ 

 b. yãradawiwa+na  > yãradawi-wa=na > yãradawiwana 

 c. SNTOP+PROresumptivo > SN+DET   > NOME+GEN 

Como vimos na introdução a este artigo, uma construção similar a (9c) foi também proposta por Chacon e 
Michael (2018) para a evolução das formas de gênero nos paradigmas de verbos finitos. Greenberg (1978) 
sugere caminhos funcionalmente equivalentes para a evolução dos marcadores de classes nominais em 
línguas Bantu. Apesar de o exemplo em (9) representar uma situação hipotética em Kubeo, a fusão entre 
um morfema de número e um pronome de 3ª pessoa plural parece ter de fato ocorrido em certas línguas 
TOc, como mostram os dados da tabela 10 e 12. Além disso, o esquema deve ser visto como um modelo 
que procura explicar a sufixação ou enclitização tanto das formas de número quanto das formas mais 
propriamente de gênero. Detalharemos na seção 5 nossas hipóteses como as proformas e nominalizadores 
teriam se formado. 

4.1 Pluralização e a hierarquia de animacidade 
A marcação de número plural na morfologia nominal é talvez o reflexo mais claro do sistema de gênero 
animado versus neutro do PT. Em todas as línguas, encontramos formas diferentes para o plural de nomes 
animados e inanimados. Há também distinção entre o plural de nomes referentes a humanos e não-humanos 
animados em algumas línguas, como em Tanimuka, Koreguahe, Siona e Sekoya. Em outras, há menor 
nitidez da separação entre humanos e não-humanos animados. Vejamos a tabela 10, com os morfemas de 
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número plural em uma amostra das línguas deste estudo. As formas da tabela 10 podem ser reconstruídas 
conforme vemos na tabela 11. 
 

 Tuk Bas Kub Tan Mai Kor Sio Sek 

Humano 
-sɨmɨã 

(*-sã ɨmɨ-a) 
-a 

-a,  
-rã 

-wa,  
-rã 

-rã -na 
pãi 'PL' 

romi 'PL.F' 
 

-sãwɨ 
-kwa 

 

o-wa’i 
 
 

Animado -(w)a11 -a -wa -rã-ka -na -waʔ-na 
-waʔ-na, 

-wa’i 
pãi, o-wa’i 

Inanimado -ri -ri -a Ø 
-ma,  
-ña 

-ã, 
-ña (CL) 

-ã, 
-ña 

-ã (CL), 
-ña 

Tabela 10: marcas de número plural na morfologia nominal 

 

Proto-Forma Proto Tukano Ocidental Proto Tukano Oriental 
**tʲ ~ tsã *tsã ‘associativo’ *sã ‘associativo’ 

**na *na ‘animado plural’ *na ‘animado plural’ 

**wa *waʔi, *waʔna (PTOc) 

*(k)o-wa’i (Proto-Siona-Sekoya) 

*wa (PTOr [Kubeo + Tukano]) 

**ã ~ **a *-ã ~ *ña *-a 

**ti  *-t~di (PTOr Nuclear) 

Tabela 11: marcas de número plural na morfologia nominal 

 

Entre os morfemas da tabela 11, que podem ser reconstruídos como marcas de plural nas línguas 
Tukano, depreende-se uma certa correlação entre formas, a semântica do referente nominal e seu 
alinhamento relativo com a hierarquia de animacidade, conforme vemos na tabela 12. 

 

Proto-Forma Humano Animado Inanimado/Neutro 

**tʲã ~ tsã PT   

**na Tan, Mai, Kub, Bas Mai, Kor, Sio  

**wa Kub, Sek, Sio Tuk, Kub, Kor, Sek, Sio  

**ã ~ **a PTOr Nuclear PTOr Nuclear Kub, Kor, Mai, Sek 

**ti   PTOr Nuclear, Mai e Sek 

Tabela 12: Proto-morfemas de número e a hierarquia de animacidade  

Entre as formas reconstruídas, vemos que não há informações sobre gênero masculino e feminino. As 
formas com apenas as vogais **ã, **a e **wa parecem ser mais gerais na família e com base nisso inferimos 
que seria um padrão básico na codificação de plural. Outras formas parecem ser inovações morfológicas na 

 

11 Em Tukano, o plural animado se faz com -a em geral, como em ake-a ‘macacos-prego’. Algumas formas possuem o plural 
com -wa, como yai-wa ‘onças’.  
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história dos sistemas. Os três morfemas reconstruídos (**tsã, **na e **ti) podem ser encontrados em outros 
paradigmas de gênero, sobretudo como formas anafóricas como iremos ver para **ti na seção 5.2. 

A forma **tsã é reconstruída apenas para referentes humanos. A origem desse morfema é incerta. Ele 
funciona como um associativo ainda produtivo em diferentes línguas, como em Kubeo Pedro-hã ‘os 
familiares/amigos do Pedro’ (**tʲ ~ts > h em Kubeo). Ela ocorre também na formação de pronomes de 2ᵃ 
pessoa plural e de 1ᵃ pessoa plural exclusivo (e.g. **mɨ-tsã ‘vocês’ > mɨsã em Tukano, mɨta em Koretu, 
mɨhã em Kubeo, mihã em Tanimuka [Chacon 2014, 2016]). Com nomes, ocorre apenas com termos de 
parentesco em línguas do ramo Tukanoide, em que é completada pela forma para ‘homem’ ou ‘mulher’ 
indicando o gênero, como na língua Siriano pago-sã nome (mãe-ASOCIATIVO mulher) ‘mães’ (Criswell e 
Brandrup 2000: 405). A forma cognata -sãwɨ em Siona é provavelmente formada por *tsã ‘associativo’ e -
wɨ ‘classificador animado coletivo’. É usada com humanos em substituição à forma -kwa e implica uma 
maior intimidade na relação entre falantes e os referentes do nome, como em mami ‘criança’ mami sãwɨ 
‘crianças’ (Wheeler 1987: 101).  

A forma **na é etimologicamente relacionada a formas pronominais e nominalizadoras (ver tabela 2 e 
4). Como marca de plural, ela está sempre em competição com outras formas que pluralizam nomes 
animados e humanos, como **wa, **ã ~ a e **ti. Ela é a mais recorrente das categorias para termos 
humano, com exceção do Sekoya. Em Koreguahe e Siona, ela ocorre como marca para animado após o 
sufixo de não familiaridade -wa. Nesse último contexto, está no mesmo paradigma de **kɨ e **ko: waʔ-na, 
waʔ-go, waʔ-gɨ (Wheeler 1987: 103). Nas línguas TOr, reflexos de **na possuem uma distribuição ampla 
como nominalizadores de verbos, proformas e marcas de concordância do SN. No entanto, em línguas TOc, 
reflexos de **na possuem uma distribuição mais limitada. Apenas em Koreguahe ele aparece em 
nominalizações, concordância do SN e proformas. Nas demais línguas TOc, reflexos de **na estão restritos 
à morfologia nominal. 

4.2 Animado singular e 3ᵃ pessoa na origem do gênero masculino 
Enquanto na seção anterior vimos como os sistemas de número refletem a oposição inicial entre gêneros 
animados e neutro, nessa seção vamos tratar de como a categoria de animado singular teria surgido nas 
línguas da família e sua relação com as marcas pessoais. A vogal **ɨ fora analisada como neutra do ponto 
de vista do sistema de gênero em verbos finitos por Chacon e Michael (2018), uma vez que ela está 
associada a um sincretismo nos paradigmas em línguas TOr envolvendo 1ᵃ e 2ᵃ pessoas com 3ᵃ pessoa 
inanimada. Se pensarmos que os inanimados não possuem expoente apropriado (i.e., são originalmente não 
marcados), e a este gênero teriam sido estendidas formas previamente usadas em outras categorias (ver 
seção 4.5.2 e 5.2), então explicamos o sincretismo nos verbos finitos como extensão de um padrão antes 
referente à 1ᵃ e 2ᵃ pessoas.  

Em pronomes livres, **ɨ aparece nas formas de 3ᵃ pessoa masculino (ver tabela 2), assim como de 1ᵃ e 
2ᵃ pessoas singulares, reconstruídas como **yɨʔɨ e **mɨʔɨ para PT (Chacon 2014), os quais não exibem 
distinções de gênero. Existem alguns elementos que nos sugerem que a vogal final destes morfemas é um 
sufixo independente, sendo mais apropriada a reconstrução como **yɨ-ʔɨ ‘eu’ e **mɨ-ʔɨ ‘tu’. Vejamos 
alguns fatos que dão suporte a essa hipótese: 

 
i) Muitas línguas Tukano usam os pronomes pessoais como proclíticos pessoais que representam o 

possuidor de um nome ou sujeito de um verbo. Como proclíticos, eles não aparecem com reflexos 
de **-ɨ, como mi- em Kubeo ou yi- e mi- em Tanimuka. 

ii) Nas formas da 1ª e 2ª pessoa plural, vemos que há um sufixo de “número” que ocorre justamente 
em substituição a *-ʔɨ. Exemplificamos isso com a língua Siona, em que temos yɨʔɨ ‘eu’ e yɨ-kɨna 
‘nós exclusivo’, em que -kɨna substitui a sílaba final que analisamos como reflexo de *-ʔɨ. 

Assim, conjecturamos que, em sua oposição com os pluralizadores da referência pronominal, **-ɨ se 
apresenta como um tipo de instanciador da referência individualizada, sem o qual a base pessoal não poderia 
ser núcleo de um SN. Inferimos que essa vogal teve em algum momento um valor semântico neutro com 
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relação a gênero masculino, com função original de clítico nominal animado singular. Assim, seus reflexos 
com 1ᵃ e 2ᵃ pessoas e com 3ᵃ pessoa masculino são resultados de uma cisão, como representado abaixo, que 
teria ocorrido em PT, uma vez que é compartilhada por todas as línguas Tukano.:  
      > 1ᵃ a e 2ᵃ pessoas 

**ɨ Animado Singular   
     > Masculino (vs. Feminino) 

Figura 6: Cisão morfossintática de **ɨ ‘animado singular’ 

 
Enquanto a vogal **ɨ apresenta reflexos entre masculino e 1ᵃ e 2ᵃ pessoas, a vogal **ĩ aprece mais 

consistentemente associada à 3ᵃ pessoa e com o gênero masculino. Se em línguas TOr -ĩ aparece como 
vogal de 3ᵃ pessoa masculina em verbos finitos e nos demonstrativos e pronomes reflexos do demonstrativo 
masculino *iʔĩ (Chacon e Michael 2018), em línguas TOc, ĩ é uma base pronominal de 3ᵃ pessoa neutra 
com relação a gênero, como demonstra os dados do Mãĩh|k̃i: ı ̃́ı ̃̀ ‘3ᵃ pessoa masculina’ (*ĩ-ɨ), ı ̃́-ò̃ ‘3ᵃ pessoa 
feminina’, ĩti ‘3ᵃ pessoa neutra’. Assim, do mesmo modo que havia formas **yɨ-ɨ e **mɨ-ɨ, ocorria também 
a forma **ĩ-ɨ. Reflexos dessa última forma são encontrados em Mãĩh|k̃i ı ̃́ı ̃̀, Sekoya ĩ-ĩ (**ĩ-ɨ) e Kubeo Q ̃(**ĩ-
ɨ). 

Esses fatos sugerem que masculino parece não ter sido um valor inerente das vogais de gênero que 
atualmente codificam essa categoria, e que, logo, a introdução da categoria masculino ocorreu por pressões 
externas. Para ser mais preciso, de fato, não-feminino é a melhor glosa para essa categoria, uma vez que 
“masculino” se usa como default mesmo quando não se foca ou não se sabe o sexo de indivíduos, como 
vemos na morfologia nominal do Kubeo: moa ‘peixes’ > moa-kɨ [peixe-M] ‘um peixe’), bem como na 
concordância sintática (ver exemplos [3]). A ideia de um gênero ‘não-feminino’, como reflexo de uma 
marca de número (animado singular), granha mais corpo quando vemos que é o feminine que é 
morfologicamente marcado. Como veremos, isso segue do fato de que a mudança diacrônica de **ɨ 
‘animado singular’, conforme a figura 6, advém, antes, da gramaticalização da categoria de feminino. 

4.3 Uma origem conjunta para feminino e locativo 
Como vimos, os dois principais morfemas que codificam gênero masculino provavelmente possuíam 
funções independentes de gênero natural no passado: **ɨ ‘animado singular’ e **ĩ ‘3ᵃ pessoa’. Já para a 
categoria de feminino, encontramos consistentemente a vogal **o. Vejamos que essa mesma vogal aparece 
também nas formas para o gênero que chamamos de locativo. 

Nossa hipótese para explicar tal homofonia como algo não acidental postula que “feminino” e 
“locativo” emergem simultaneamente como novas categorias de gênero, usando a mesma vogal, mas com 
bases morfológicas diferentes, como veremos adiante. Essa cisão segue uma organização anterior do 
sistema que contrastava gênero animado e neutro apenas (seção 3). Assim, a vogal **o teria criado 
categorias semânticas específicas a cada gênero: feminino foi uma inovação semântica restrita a SN com 
referentes animados, enquanto locativo teria sido uma inovação somente entre os inanimados. De todos os 
modos, o fato de haver uma distinção anterior entre referentes animados e neutros suscitou o surgimento de 
dois gêneros. Isso segue o que fora observado por Luraghi (2011: 446), que nota que a distinção de sexo é 
introduzida em sistemas de gênero para distinguir entre referentes no mesmo nível da hierarquia de 

animacidade e individuação.12 

 
12 O termo gênero “locativo” se refere a uma categoria morfológica de proformas (incluindo os dêiticos) e nominalizadores 

usada para referir a lugares enquanto nomes. Em trabalhos orientados à análise de proformas, encontramos a ideia de “lugar” como 
uma categoria ontológica à qual diferentes tipos pronominais fazem referência, formando paradigmas com outras categorias, como 
pessoa, coisas, tempo, etc. (ver, por exemplo, Bhat 2004 e Haspelmath 1997). Na família Tukano, essa categoria foi estendida a 
outros tipos de nomes em diferentes línguas, como, por exemplo, inanimado singular em Kubeo, como veremos. É uma categoria 
distinta do “caso locativo” usado na sintaxe das línguas Tukano para delimitar um constituinte sintático que indica o local onde um 
evento ocorre. Assim, em Kubeo, temos no ‘tal lugar’ e no-i (tal.lugar-LOC) ‘em tal lugar’. Como notado por um dos parecerista 
deste artigo, também observamos que em certas línguas que contam com um sistema de gênero com mais de 2 categoriais, 
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Nas línguas Tukano, as formas do feminino e locativo seguem em geral dois padrões. Em alguns 
paradigmas, o feminino possui uma base homóloga à do masculino, estando ambas perfeitamente paralelas, 
variando apenas as vogais **-ɨ e **-o, enquanto o locativo possui uma forma diferente que sugere uma base 
divergente das formas animadas. Esse padrão é bastante recorrente para os pronomes e nominalizadores em 
línguas TOr, como ilustrado na tabela 13  pelas formas do Tukano (ver tabela 2 e 4). Neste padrão, vemos 
que neutro e locativo compartem a base **t- enquanto masculino e feminino, a base **k- (ver seção 5 para 
uma análise dessas bases). Em outros casos é a forma locativa que se aproxima da forma masculina, como 
ilustrado na tabela 14, em que a forma feminina toma como base a forma neutra do demonstrativo **i, 
enquanto masculino e locativo possuem formas associada ao morfema PTOr *ĩʔĩ- ‘demonstrativo 
masculino’. Vejamos os nas tabelas 13 e 14. 

 

 MSC FEM LOC NEU 

Pronomes kQQ̃ ̃ koo too tii 
Nominalizadores -gɨ -go -ro -ri 

Tabela 13: Homologia entre bases masculinas e femininas vs. locativas e neutras (Tukano) 

 

 MSC FEM LOC NEU 

Desano ĩʔĩ i-go õʔõ i- 
Barasano ĩĩ i-so õ i- 
Tukano s-ĩʔi si-ko s-õʔõ si 
Tuyuka a-ni a-ti-go a-no a-ti 

Tabela 14: Homologia entre bases masculinas e locativas vs. femininas e neutras (Tukano) 
 

Em conjunto, essas sobreposições e assimetrias formais entre masculino, feminino e locativo sugerem 
que a introdução de uma nova categoria teria ocorrido de forma gradual e resolvida em cada paradigma 
individualmente. Onde ela ocorreu, podemos representar a evolução do sistema de gênero em duas etapas 
diacrônicas, em que a introdução de uma única marca teria sido suficiente para expandir o sistema 
consideravelmente dada sua oposição inicial entre animado e neutro, conforme representado abaixo: 

 
Etapa 1   Etapa 2 

Animado Neutro  > Animado  Neutro 

Singular ɨ  Ø  masculino ɨ   Ø 

     feminino o  o 

Figura 7: Incepção das categorias de feminino e locativo 

 
Qual teria sido a fonte da vogal de gênero **o? Diferentemente de **ɨ e **ĩ, não temos evidência de 

que **o teria uma existência independente do sistema de gênero. Tampouco **o parece remontar a qualquer 
nome. De fato, essa vogal é bastante recorrente na formação de nomes animados femininos, seja ocorrendo 
independentemente como -o ou associada a uma consoante, como -go/-ko. Já as formas de gênero locativo 
sempre aparecem associadas a alguma outra base consonantal, especialmente alveolar com os morfemas to 
~ do ~ ro ~ no. Assim, com base em nosso conhecimento atual, **o seria reconstruído como uma marca 
nominal de feminino, enquanto seus reflexos dependem da associação com bases dêiticas pré-existentes, 
como **t-, *k-, **i-, **ĩ-.  
  

 

topônimos tendem a formar o núcleo semântico de um gênero adicional, como o chamado land gender na língua Mawng da 
Austrália (Singer 2016) ou o place gender na língua Maasai da África (Payne 1998). 
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4.4 O genérico 
O gênero que chamamos de “genérico” é expresso pelos reflexos da vogal **e como um afixo e/ou clítico 
concatenado a um modificador, verbo nominalizado ou proforma, em que especialmente observamos certos 
processos de fusão entre a vogal e sua base morfológica. 

Em Kubeo e nas línguas do ramo Tukanóide, temos reflexos de **-e que indexam referentes inanimados 
não-singulares (massivos, plurais e abstratos). Já em outras línguas TOr, reflexos desse morfema não fazem 
parte do sistema de proformas e nominalizadores. Por exemplo, em Tanimuka, não foram encontrados 
cognatos para **e. Em Desano, temos o morfema CN -yẽ, glosado como ‘coisa’ por Miller (1999: 43), que 
funciona como um nominalizador e termo de medida: yuhu-yẽ-ta (um-IN.GERAL-ENF) ‘uma ideia’ (Silva 
2012: 182), muru-yẽ ‘tabaco’ e kere pee-ri-yẽ (notícia ouvir-NMZ-COISA) ‘rádio’ (Miller 1999: 43). 

Semelhantemente ao Desano, em línguas TOc, as funções dos reflexos de **e não se alinham 
claramente à expressão de entidades inanimadas não-singulares. Por exemplo, em Sekoya, Vallejos (2021: 
17-18) analisa -ye [dʒe] como um classificador genérico, usado para formas desconhecidas e indefinidas, 
capaz de substituir os CN em determinados contextos, de modo que os CN seriam usados para eliminar a 
possibilidade de ambiguidade ou para ressaltar alguma propriedade física do referente. Os reflexos de **e 
em línguas TOc (*ye, *te ~ *de) evoluíram também para a co-indexação de argumentos de 1ᵃ pessoa, 
animado plural e inanimados em formas verbais interrogativas (ver Skilton [2013] para uma reconstrução 
das formas e Bruil [2014] para uma proposta dos caminhos de gramaticalização). 

Existem algumas formas que poderiam ser candidatas a vetores da extensão de **e nos sistemas de 
classificação nominal. Especialmente, há uma série de pronomes com semântica relacionada à indefinitude 
e à interrogação, como vemos nos pronomes de alternância de referência em línguas TOc (ye-): ye-kɨ 
‘outro’, ye-ko ‘outra’ em Koreguahe. Em línguas TOr, temos os indefinidos ye ‘o quê’ em Kubeo e yẽʔẽ ‘o 
quê’ em Tukano, conforme ilustrado abaixo: 

 
(10)  a. ye-ba    i-ye    Kubeo  

indf-COP.INT  DEM.PROX-IN.PL 
‘O quê é isso?’ 

 
b. yẽʔẽ-ré   ɨa-sa-rí     Tukano 

quê-REF querer-PRES.SENT-INT 
‘O quê você quer?’ (Ramirez 2019: 247) 

 
A vogal **e apenas ocorre como um nominalizador de verbos, modificadores e de nomes em outros 

nomes. Podemos postular por ora que a introdução de **e no sistema de gênero teria partido de um morfema 
indefinido, de onde então sua semântica teria evoluído para a correferência de SN genéricos e, 
eventualmente, na correferência de nomes inanimados não-singulares:  

 
Indefinido > Genérico > Não-singular 

Figura 8: evolução semântica do gênero genérico 

 

4.5 O Neutro 
Por “neutro” cobrimos uma categoria que não possui uma forma própria de expressão morfológica num 
dado paradigma que codifica gênero. Do ponto de vista semântico, neutro parece sempre ter sido uma 
categoria default, sobretudo porque o primeiro gênero morfológico que temos registro é animado singular. 
Dentro da evolução do neutro, as inovações semânticas de categorias como feminino, locativo, genérico e 
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animado plural deixaram os padrões de expressão morfossintático do neutro com um resíduo do léxico 
inanimado, justamente os termos que mais amplamente são expressos por CN.  

Desde um ponto de vista formal, a expressão do gênero neutro pode tomar três formas, conforme 
discutiremos a seguir:  

i) construções perifrásticas quando não há um morfema de gênero específico associado;  
ii) construções sincréticas devido à extensão de outras categorias de gênero;  
iii) formas que tomam o sufixo de plural **-ã ~ -a.  

4.5.1 Neutro como gênero morfologicamente não-marcado  
Certas construções com gênero neutro possuem proformas e nominalizadores em sua forma básica que se 
combinam com nomes e CN perifrasticamente. Todas as línguas possuem esse tipo de construção que, 
minimamente, refere-se a entidades inanimadas contáveis e singulares. Neutro também abrange genérico 
e/ou animado plural em paradigmas em que essas categorias não se encontram morfologizadas, como é o 
caso dos pronomes em Tanimuka, Mãĩh|k̃i e Desano (ver tabela 2). Em línguas como Barasano, neutro e 
locativo podem estar em alternância: para se referir a ‘aqui’, pode-se combinar a base demonstrativa neutra 
diretamente com um sufixo de caso locativo adi-hɨ ‘aqui, área pequena’ ou a forma básica do demonstrativo 
combinada com o nominalizador locativo -do ‘lugar’, como a-do ‘aqui, área extensa’. Segundo Jones (1991: 
69), a palavra ado refere-se a uma área mais extensa e não requer o uso do sufixo locativo para se referir a 
localidades.  

Dada sua distribuição e função nas línguas, um morfema como **ti ~ *di ‘anafórico’ parece ter sido 
um importante vetor para a gramaticalização de construções com gênero neutro em oposição ao gênero 
animado em PT, além de servir como base para a morfologização de certos morfemas do gênero locativo 
**t(i)-o e genérico **t(i)-e. Por exemplo, em Tukano, tii ‘anafórico’ é sempre acompanhado pelo nome 
inanimado contável singular que é núcleo da construção nominal, como em tii makapɨ ‘naquela 
comunidade’ (Ramirez 2019: 240). Em Kotiria e Piratapuya, ti é a base para todos os pronomes anafóricos, 
como ti-na ‘eles’, ti-ko-ro ‘ela’ e ti-ro ‘ele’ (Stenzel 2013). No paradigma de pronomes, são recorrentes 
formas similares à do tii ‘anáfora’ do Tukano, como Kubeo di, Makuna i-ti e Desano i-di (ver tabela 2). Em 
todas as línguas TOr, encontramos também um nominalizador -ri ~ -di ~ -ti, incluindo o Tanimuka que não 
teria reflexos de **t~di nas proformas. Em línguas TOc, encontramos morfemas que são possivelmente 
cognatos ao PTOr *ti ‘anáfora’, especialmente semelhantes às formas Makuna e Desano, como em Mãĩh|k̃i 
ĩ-ti ‘neutro previamente mencionado’, usado em correferência a todos os nomes inanimados e animados 
plurais (Farmer 2015: 40) e ĩ-ti em Sekoya em que ele pode ser usado para se referir a qualquer tipo de 
entidade (Rosa Vallejos comunicação pessoal, Março de 2021). 
 

4.5.2 Neutro e Sincretismo 

Em certos paradigmas, a expressão de gênero é obrigatória, o que inviabiliza o uso das formas neutras 
perifrásticas para construções correferentes a nomes inanimados e animado plural que vimos na seção 
anterior. Sem um expoente próprio, são estendidos aos nomes outrora neutros formas dos paradigmas 
previamente designadas a outras categorias, criando formas sincréticas. Há certa variação na maneira como 
foram criadas essas classes sincréticas, conforme vemos nos exemplos a seguir. 

i) Em certos nominalizadores, como o verbo dependente do Tukano na tabela 8 ou os nominalizadores 
do Koreguahe na tabela 3, a marca do locativo ou do genérico foi estendida aos nomes inanimados 
que teriam uma construção neutra em outros contextos.  

ii) Em cópulas das línguas TOc e Kubeo, há sincretismo entre inanimado, animado plural e 1ᵃ e 2ᵃ 
pessoas (ver nas tabelas 6 e 7. 

iii) Em Verbos finitos de línguas TOr (incluindo Kubeo, e exceto Tanimuka) e nas cópulas de línguas 
TOc, vemos que também há sincretismo de 1ᵃ e 2ᵃ pessoas com inanimado. Porém animado plural 
possui expoente próprio (ver tabela 15). 
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 Presente Passado distante 
3msc -mĩ -wĩ 
3fem -mõ -wõ 

3an.pl -mã -wã 

1/2/IN -ʔV -wɨ 
Interrogativo -ti -ri 

Tabela 15: Verbos independentes evidencialidade vista - Tukano 

iv) O paradigma de verbos finitos e verbos dependentes de línguas TOc traz um sincretismo de ani-
mado plural e 1ᵃ e 2ᵃ pessoas, por um lado, e inanimado com 3ᵃ pessoa animado masculino ou 
feminino, a depender da língua. Vejamos os exemplos de predicado finito de evidência direta do 
Sekoya do Putumayo (Vallejos 2021: 12) e Siona da Colômbia (Wheeler 1987: 151) 

Sekoya  Formas Siona  

3MSC  -hi  3MSC & IN 

3FEM & IN -ko  3FEM  

1/2/PL  -dʒɨ  1/2/PL 

Tabela 16: Verbos finitos sufixos do tempo presente evidência direta 

 
v) Encontramos também uma estrutura semelhante nos verbos dependentes de construções com mo-

vimento associado em Kubeo, em que os inanimados são marcados pela forma do masculino. Di-
ferentemente dos paradigmas Siona e Sekoya, Kubeo possui uma forma própria para o animado 
plural: 

MSC & IN -kɨ 
FEM -ko 

AN.PL -rã 
Tabela 17: Sufixos de verbos dependentes de auxiliares de movimento em Kubeo14 

 
De fato, esse é um padrão bem marcante da diferença entre línguas TOr e TOc: enquanto animado 

plural sempre terá um expoente próprio nas línguas TOr (salvo pela cópula Kubeo), em línguas TOc sempre 
o animado plural será expresso por uma forma sincrética ou neutra (ver também Chacon 2016, Chacon e 
Michael 2018). 

O que aprendemos sobre os diferentes padrões de sincretismo vistos acima é que na esteira dos 
processos que morfologizaram categorias de gênero, certos paradigmas não permitiam construções 
perifrásticas com CNs, tornando o uso das marcas de gênero obrigatórias. Isso ocorreu, sobretudo, na 
gramaticalização de gênero em paradigmas verbais. A resolução de qual marca foi estendida para abarcar 
a categoria dos nomes inanimados foi feita de modo muitas vezes independentes por diferentes línguas ou 
ramos da família, o que mostra seu caráter recente.  

 
4.5.3 Neutro e plural 
A língua Tanimuka comporta-se diferentemente com relação ao gênero neutro, uma vez que nessa língua o 
neutro é morfologicamente marcado pelas formas -ka e -a, usadas no mesmo paradigma de gênero dos 
nominalizadores e formativos nominais -ki ‘masculino’ e -ko ‘feminino’, o que sugere que sua origem foi 
dentro dos mesmos processos que levaram à gramaticalização de gênero masculino e feminino nesta língua 
(ver Balykova [2019] que refuta uma origem de -ka e -a como CNs do SN). Em outras línguas, o uso da 
vogal -a para a correferência de gênero neutro em proformas é também observado, como em Koreguahe e 

 

14 1ª e 2ª pessoas tomam qualquer um dos sufixos a depender do gênero do falante/ouvinte 
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Mãĩh|k̃i: ka-a ‘demonstrativo neutro distal’ (versus ka-ɨ ‘demonstrativo masculino distal’; Farmer 2015: 
40). Assim, em Tanimuka e nessas duas línguas TOc, vemos que **a participa dos mesmos paradigmas em 
que se morfologizaram **ɨ e **o. 

A origem de **a parece estar na flexão nominal, mais precisamente nos sufixos de número plural (ver 
seção 4.1). Uma vez que as proformas com -a em Tanimuka, Mãĩh|k̃i e Koreguahe também se referem a 
entidades plurais, podemos assumir que nestes casos a forma neutra em -a é uma extensão de um morfema 
plural que contrastava com as formas singulares animadas com **-ɨ e **-o. Ou seja, esse padrão pode ser 
encarado como também uma forma de sincretismo. Esse processo é esquematizado abaixo, partindo da 
etapa 2 que havíamos  

Etapa 2     Etapa 3 
Animado Neutro >  Animado Neutro 

Singular  ɨ  Ø >  ɨ   Ø 
Feminino  o  o  >  o  a/o  
Plural  a  Ø >  a  a 

Figura 9: Incepção da categorias de plural inanimado 

 
O sincretismo entre feminino e masculino no plural de nomes animados, por um lado, e o sincretismo 

entre animado plural e nomes neutros, por outro, é algo relativamente comum nos sistemas de gênero e 
número. Por um lado, a posição do nome na hierarquia de animacidade condiciona a expressão de número 
(Corbett 2006). No caso da família Tukano, com vemos na etapa 3, a expressão de número para nomes 
neutros (baixos na hierarquia de animacidade) é marginal ou inexistente. Por outro lado, a expressão de 
número também condiciona a expressão de gênero, como notou Greenberg (1963) em seu universal 37 que 
estipula que uma língua sempre terá um número maior de categorias de gênero no singular do que em outros 
valores de número (ver também Corbett 2006: 272-274). Assim, isso explica que, no caso da família 
Tukano, houve uma neutralização entre gêneros masculino e feminino ou animado e inanimado na 
expressão do número plural em certos paradigmas. 

5 Pronomes e nominalizações: vetores da gramaticalização de gênero 

A análise das categorias de gênero e número que vimos nas seções anteriores mostra que a evolução 
das marcas de gênero passa direta ou indiretamente pelas proformas e uma posição sintática pós-nominal, 
como salientado em (9). Nessa seção, vamos olhar para algumas evidências morfossintáticas e etimológicas 
que sustentam a hipótese de morfologização de bases dêiticas e vogais de gênero, bem como sua extensão 
a nominalizações.  

Pronomes e nominalizadores tendem a seguir estruturas paralelas, o que é revelador de sua origem em 
comum em diferentes línguas, incluindo as línguas Tukano. Sustentamos a hipótese de que haveria um 
conjunto de proformas (PRO) que participavam em três construções básicas:  

• Determinante adnominal numa construção perifrástica (PRO+N), em que então não se flexionam 
em gênero; 

• Núcleo de um SN anafórico (PRO+G), em que então eram nominalizados por uma marca de gênero 
ou CN; 

• Nominalizador de um demonstrativo, seja como DEM+PRO ou DEM+PRO+G.15  

 
15 Como mencionado em referência a ao exemplo (5), demonstrativos, formas pessoais, numerais, adjetivos, entre outras 

classes de palavras tipicamente nominais, não podem ser o núcleo de um SN sem estarem nominalizados. Na sua forma básica de 
raiz, eles podem atuar co modificadores adnominais, mas sempre acompanhados de um nome como o verdadeiro núcleo sintático 
do SN. Assim, por exemplo em Sekoya, pode-se ter o numeral teʔ ‘um’ na sua forma básica como modificador adnominal, como 
em teʔ nomio ‘uma mulher’; mas quando estiver como núcleo de um SN, ele deverá estar acompanhado de um morfema de gênero: 
teʔ-o ‘uma mulher/fêmea’ (Vallejos 2021). 
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Para cada construção, haveria também a possibilidade de extensão a funções junto ao núcleo do 
predicado, especialmente marcando o verbo dependente nominalizado. A língua Tukano ilustra esse padrão 
de modo transparente para as formas inanimadas de gênero neutro e locativo, conforme vemos nos 
exemplos abaixo: 

 

SINTAGMA NOMINAL  VERBO DEPENDENTE 

PRO ti ri NMZ 

PRO+G t-o r-o NMZ+G 

DEM+PRO aʔ-ti a-thi FUT+NMZ+G 

DEM+PRO+G aʔ-t-o a-th-o FUT+NMZ+G 

Tabela 18: Sufixos de verbos 
 

Como vemos, o esquema na Tabela 18 mostra uma direção horizontal e vertical de como os sistemas 
de gênero foram sendo criados pela introdução de categorias novas ou reanálise de categorias antigas. No 
eixo vertical, vemos os processos de morfologização de vogais de gênero junto a proformas e de ambas a 
bases dêiticas. No eixo horizontal, entre Simtagma Nominal e Verbo Dependente, temos os processos de 
morfologização de proformas como nominalizadores. Ainda que não tenhamos como por ora demonstrar 
essa hipótese por completo, vejamos algumas evidências etimológicas abaixo que sugerem que estamos no 
caminho correto.  

5.1 Masculino e feminino  
As formas mais recorrentes de codificação de gênero masculino e feminino são realizadas como vogais “V” 
(**ɨ ‘animado não-feminino singular’, **o ‘feminino/locativo’, **ĩ ‘3ᵃ pessoa’) ou como consoantes + 
vogal “CV” (**kɨ ‘nominalizador masculino’, **ko ‘nominalizador feminino’, *mi ‘3ᵃ pessoa masculino’, 
*mo ‘3ᵃ pessoa feminino’). Chacon e Michael (2018) argumentam que os sufixos de verbos finitos como -
mi ‘3 masculino perfectivo’ e -mo ‘3 feminino perfectivo’ em Tukano (ver tabela 15) são originalmente 
polimorfêmicos, em que a consoante *m teria uma origem no morfema verbal de aspecto perfectivo **p’ɨ 
seguido pelo demonstrativo masculino *iʔĩ. De modo similar, argumentamos que as formas **kɨ/o são 
originalmente polimorfêmicas, sendo resultado da fusão de PRO **k(a) e G **ɨ/o.  

Ainda que parte das realizações vocálicas possam ser interpretadas como resultados de lenição de **kɨ 
e **ko, temos, no entanto, evidências de que as vogais de gênero possuem realizações independentes da 

consoante velar.16 Primeiramente, no léxico de parentesco de diversas línguas Tukano, encontramos um 

número elevado de termos que se flexionam com morfemas V, sem que seja um processo de uma redução 
fonológica aparente, como:  
(11) 

a. maʔyɨ ‘irmão maior’ e maʔyo ‘irmã menor’ em Siona (Wheeler 1987: 102) 
b. baˈi ‘irmão menor’ e bayiˈo em Tuyuka 
c. teñɨ ‘cunhado’ e teño ‘cunhada’ em Karapana  
d. ñekũ ‘avô’ e ñeko ‘avó’ em Kubeo, Barasano e Makuna  
e. ñekw-ɨ ‘avô’ e nẽk-o ‘avó’ em Sekoya 

Em segundo lugar, encontramos paradigmas em que as vogais de gênero se encontram combinadas a 
outros tipos de consoantes, com por exemplo:  
 
 

 

16 Em parte, a realização vocálica -ɨ/-o é resultado de processos de lenição consonantal (**k > g > Ø) e apagamento da vogal 
da raiz, como em Tukano wima-gɨ [w̃ĩmãŋ]]̃ ŋ > Ø [w̃ĩm]]̃ ‘menino’, em que ambas pronucias são possiveis. Em outros casos, a 
alternância entre as realizações V e CV ocorrem como resultados de alternâncias morfofonêmicas desde um estágio anterior numa 
proto-língua (cf. Chacon 2014, Bruil 2014: 285-9, Chacon e Michael 2018). 
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(12) 
a. Kubeo: -yɨ/-yo ‘nominalizadores ativos de verbos dinâmicos’ -mɨ/-mo ‘nominalizador passivo’ e -

kɨ/-ko ‘nominalizador de verbos estativos, adjetivos e nomes’. 
b. Koreguahe: marcas de gênero -ɨ/-o e -kɨ/-ko, além de -mɨ/-mo ‘sujeito masculino e feminino’. 

Uma terceira evidência para a separação de formas V e CV é sua variação ou distribuição complementar 
em paradigmas. Em Mãĩh|k̃i, encontramos proformas que se combinam ou com ɨ/o ou com kɨ/o. 
Aparentemente, não há um condicionante prosódico ou semântico das proformas que pudesse explicar essa 

distribuição distinta, como por exemplo: ı ̃́-ò̃, té-ò, ká̃-ò vs. Q̃́-kò, dé-kò, ká-kò.17 De modo similar, em Sekoya 

Peruano, há variação na marca de gênero que o pronome ĩ- ‘3ᵃ pessoa’ utiliza: alguns falantes usam ĩ-ĩ e 
outros ĩ-kɨ (Rosa Vallejos c.p. 2021). 

A provável origem dêitica de **k- pode ser atestada nos dois ramos da família Tukano. Nas línguas 
Mãĩh|k̃i e Koreguahe, encontramos dêiticos com base em **ka-. Em Mãĩh|k̃i, temos formas como ká̃-Q̀ 
‘demonstrativo medial e dêitico anafórico’ e ká-kQ̀ ‘demonstrativo distal e pronome interrogativo (qual)’. 
Ambos podem ocorrer como demonstrativos adnominais e como bases para pronomes anafóricos ou 
interrogativos (Farmer 2015: 40-45). 

Gomez-Imbert (1986) analisa que para o Tatuyo (TOr) haveria duas funções principais para os reflexos 
de *k(a): (1) como prefixo nominal, ka- funciona como ‘3ᵃ pessoa indefinido’ e contrasta no mesmo 
paradigma com as formas kɨ- ‘3ᵃ masculino’, ko- ‘3ᵃ feminino’, como kQ́-rQ̀pò-a ‘cabeça dele’ ka-rɨpo-a 
‘uma cabeça, cabeça de alguém’. Com nominalizações verbais, ka- ocorre em nominalizações agentivas 

(ká-Q̀gá-ɨ ‘o comedor’), e com sufixo -ka mais o nominalizador18 -ri constrói-se uma nominalzação 

pacientiva (Q̀gá-ri-ká-ɨ ‘o [ser animado] comível [que se pode comer]’) (Gomez-Imbert 1986: 55). 
Metzger (1998) analisa os reflexos de *ka como um “marcador de referência específica” e propõe que 

no Karapana ka tem uma função como dêitico e especificador, funcionando como uma proforma para o 
possuidor ou ponto de referência, quando o referente é conhecido e ativado no momento do discurso, além 
de marcar uma mudança de sujeito nas orações dependentes. Comparando dados na família Tukano e 
Aruák, Metzger sugere que as formas **kɨ, **ko e **ka estariam relacionadas: 

[O]ne might postulate that KA was prefixed at some point in time to certain Tucanoan personal 
pronouns so that in Tucano, Wáimaja, Barasano, Tuyuca, Yurutí, Tatuyo, Carapana, and 
Koreguaje we basically have ka- plus i/ɨ [M] becoming ki/kɨ ‘he/him/his,’ and ka- plus o [F] 
becoming ko ‘she/her.’ This would not be unlike Guajiro, a large Arawakan language [...] in which 
KA seems to have been affixed to the gender suffixes so that you have -ka-i [SR-M] ‘he,’ -ka-ɨ [SR-
F] ‘she,’ and -ka-na [SR-AN.P] ‘they.’ (Metzger 1998: 40).  

Seguimos Metzger nessa sua hipótese específica (ainda que tenhamos uma postura crítica com relação 
a outras etimologias que ele sugere no final de seu trabalho [Metzger 1998 40-43]). Se estivermos corretos, 
temos não só evidência para o passado polimorfêmico de **k(a) + **ɨ/o, mas também para os contextos 
gramaticais em que uma proforma e marcas de gênero feminino e masculino teriam se fusionado.  

5.2 Locativo, Genérico e Neutro 
Na seção 4, sugerimos que os reflexos do morfema anafórico **ti se gramaticalizaram na expressão do 

gênero neutro, locativo e genérico. Vejamos a tabela 19, que reúne diversos paradigmas associados a **ti: 
 
 
 

 

17 Glosas das formas pronominais segundo Farmer (2015: 40): ı ̃́-ò̃ ‘a previamente mencionada’, té-ò ‘a mesma’, ká̃-ò ‘a 
distante do falante’ vs. ?̃́-kò ‘a próxima ao falante’, dé-kò ‘a desconhecida’, ká-kò ‘a distante, a qual’. 

18 Mais precisamente, Gomez-Imbert (1986: 148) descreve -ri como um morfema que semântica dupla: “um aspectual ao 
mesmo tempo que um categorizador: ele marca um processo / estado que ocorreu e pode ser reproduzido (ilimitado), enquanto é 
um deverbal” 
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 Proto-Tukano Mãĩh=k̃i Tukano Barasano Makuna Desana Tanimuka 

Ø ‘neutro’ 
 

**ti 
 

ti- 
ĩ-ti 

ti ti  
i-ti 

 
i-di (i-ka) 

*o ‘locativo’ 
 

**t-o 
 

 
(ka)-to 

t-o to 
i-to 

 
i-do 

to 
 i-to 

*e ‘genérico’ **ti-e ti-ñe t-e     

Tabela 19: Reflexos de *ti ‘anafórico’ na codificação do neutro, locativo e genérico 

Além de possuir uma ampla distribuição nas línguas Tukano, a base dêitica anafórica **ti se encontra 
gramaticalizada em diferentes construções em uma mesma língua. Em línguas TOr Nucleares, como o 
Tukano, encontramos reflexos de **ti como proformas e em diferentes construções verbo-nominais, bem 
como na codificação do plural inanimado (seção 4.1).  

Também bastante produtivo é o dêitico locativo **to. Em línguas TOr, o vemos como um pronome 
livre, mas em línguas TOc ele ocorre apenas como um morfema preso. Como vimos na seção 4.2, o gênero 
locativo é marcado consistentemente por reflexos de **to, mas também são produtivas formas sugestivas 
de outras bases dêiticas, como *õʔõ (< *iʔĩ-o). A morfologização do locativo junto a diferentes bases 
dêiticas sugere uma certa independência da vogal *o de bases como **ti e *ĩʔĩ. Além disso, a existência 
ainda hoje de diversos morfemas locativos nas línguas Tukano sugere um sistema em PT em que a 
referência a lugares era bastante nuançada. O funcionamento dos dêiticos espaciais do Tanimuka e Retuarã 
é ilustrativo do que temos em mente para o PT. A proforma rõʔõ se refere genericamente a um lugar 
qualquer e pode ser usado como nominalizador em orações relativas locativas (Strom 1992: 156-8). Temos 
ainda os dêiticos espaciais õʔó ‘aqui’, i-tó (DEM.PROX-lá) ‘ali’ e to ‘lá’ (Eraso 2015:395). Conforme Strom 
(1992), esses dêiticos também podem ser usados na deixis do discurso: to refere-se a uma localidade já 
mencionada, enquanto i-to introduz novas localidades.  

Com relação ao genérico, notamos também que haveria mais de uma base dêitica em combinação com 
a vogal **e. Em Kubeo, junto a verbos estativos, -e aparece como um nominalizador sem traços de um 
morfema adicional (e.g. meyu ‘mentir’ meyu-e ‘mentira’), enquanto em Maihki, -e é usado na forma neutra 
de alguns pronomes como yek-e ‘o outro/os outros’ (Farmer 2015: 40). Em Koreguahe, encontramos na 
flexão de verbos finitos a forma -me contrastando como -mɨ e -mo (ver Tabela 7). Em Tukano, temos tanto 
o pronome anafórico tee ‘inanimado plural e massivo’ quando o indefinido yẽʔẽ ‘o quê’. Isso mostra que 
**e pode ter tido uma origem independente de uma base dêitica, mas se associou com proformas ao longo 
de sua evolução, como **y-e ‘pronome indefinido’.  

6 Possíveis relações de contato 

Ao mesmo tempo em que certos padrões, paradigmas ou morfemas possam ser reconstruídos para o PT ou 
proto-línguas intermediárias, há fortes evidências de contato linguístico no domínio da dêixis e dos sistemas 
de classificação nominal entre as línguas Tukano e línguas de outras famílias. Apresentamos a seguir essas 
evidências de modo ainda preliminar, com intuito de reunir informações para que trabalhos futuros possam 
analisar com mais cautela e de modo sistemático. 

Na seção 5.1, seguimos a indicação de Metzger (1998) para uma origem Aruák da proforma e 
subordinador **ka. Ramirez (2001) de fato reconstrói *-ka como um nominalizador para o Proto-Japurá-
Colômbia, o ancestral das línguas Aruák do Noroeste Amazônico. Além disso, as vogais de gênero 
reconstruídas para o masculino **ĩ/**ɨ e para o feminino/locativo **o em línguas Tukano encontram 
paralelos em forma e função em diversas línguas Aruák. Aikhenvald (1996, 1999: 88) reconstrói *thu- & 
*-u ‘feminino’ e *ri- & *-i ‘masculino’ como afixos pessoais do Proto-Aruák. Danielsen (2011) sugere a 
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reconstrução de *r-i ‘masculino’, *r-u ‘feminino’ para o Proto-Aruák do Sul, enquanto Ramirez (2020: 
184) reconstrói *rɨ- & *-nɨ ‘masculino’ e *Tʊ- & *-nʊ ‘feminino’ para o Proto-Japurá-Colômbia. 

Na reconstrução de Danielsen ainda vemos a proposta da marca pessoal *ti para referentes ‘não 
especificados para gênero’ (Danielsen 2011: 514), o que nos remete ao anafórico neutro**ti do PT. De fato, 
morfemas similares ocorrem em outras línguas com as quais as línguas Tukano e Aruák têm ou tiveram 
contato mais imediato, como Dâw tih ‘3ᵃ pessoa singular’ (Bolaños & Epps 2009: 05), Yagua tı ̃́ı ̃́ ‘3ᵃ pessoa 
singular animada’ (Payne & Payne 1990) e Bora, que tem a base tì- para ‘3ᵃ pessoa animada’ e thɛ̀ː para ‘3ᵃ 
pessoa inanimada’ (Thiesen & Weber 2012). Notamos que, em todos os casos, |ti| é uma forma “neutra” 
com relação a gênero masculino e feminino, o que é consistente com seu perfil semântico em línguas 
Tukano.  

A marca do genérico **-e é encontrada em línguas Witoto, em que também funciona como um 
classificador genérico que desfoca (ou não detalha) as propriedades físicas do referente. Ele é também usado 
como marca de coletivo de objetos inanimados, segundo Wojtylak (2017: cap. 4). Essa dupla função é 
também observada na família Tukano: por um lado, aproxima-se ao que Bruil (2014) e Vallejos (2020) 
descrevem para -ye ‘genérico’ em Siona e Sekoya, enquanto, por outro, é semelhante com o uso de -e ~ ye 
~ -se para ‘inanimado plural’ em línguas TOr.  

7 Considerações finais 

Conforme vimos neste trabalho, a análise dos diferentes paradigmas de gênero aponta para processos de 
criação de categorias a partir da reanálise de proformas ou a introdução de novas categorias por processos 
morfológicos que combinaram marcas (“vogais”) de gênero com proformas. Analisamos a perspectiva de 
que cada categoria de gênero foi sendo introduzida gradualmente nos sistemas, o que encontrou sustentação 
desde um ponto de vista semântico quanto formal nos dados analisados. Tal introdução gradual – com um 
sistema animado vs. neutro precedendo outro com masculino vs. feminino vs. neutro, e assim 
sucessivamente (ver seção 3) – explica em parte as assimetrias na distribuição das categorias de gênero 
entre os diferentes paradigmas. 

Os diferentes padrões de gramaticalização de bases dêiticas, como **ĩ, **k(a) e **t(i), também ajudam 
a explicar os caminhos de evolução dos sistemas de gênero. Sejam acompanhadas ou não por morfemas de 
gênero, bases dêiticas foram em parte responsáveis por disseminar as marcas de gênero na morfossintaxe 
das línguas Tukano, bem como por reforçar cisões do sistema mais antigo animado vs. neutro, como vemos 
no contraste de formas como ko vs. to / kɨ vs. ti em Tukano. Isso revela a importância central do “caminho 
pronominal” na evolução dos sistemas de gênero em Tukano e alhures (Givón 1976, Corbett 1991, 
Siewierska 2004). No entanto, vale mencionar, esse caminho não é o único, uma vez que morfemas como 
os CN podem funcionar anaforicamente sem depender de uma proforma. Estaríamos, então, diante de dois 
caminhos distintos, e este artigo se concentrou em elucidar alguns pontos sobre o primeiro. Com relação às 
vogais de gênero, presumimos que esses morfemas já eram formas presas e fonologicamente reduzidas em 
PT, pois não encontramos evidência de que funcionassem como morfemas autônomos (com exceção de **ĩ 
‘3ᵃ pessoa’ que se gramaticalizou como masculino em línguas TOr Nucleares). 

Sabendo que levantamos muito mais questões do que as que pudemos responder, esperamos, ainda 
assim, que este trabalho tenha aberto certas picadas e caminhos, sugerindo, desta forma, alguns rumos que 
investigações futuras poderão percorrer dentro da mata densa que constituem os sistemas de classificação 
nominal em línguas Tukano.  
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9  Glossing Conventions 

1 ‘primeira pessoa’, 2 ‘segunda pessoa’, 3 ‘terceira pessoa’, ACC ‘acusativo’, AN ‘animado’, COP 
‘cópula’, DEM ‘demonstrativo’, DIST ‘distal’, ENF ‘enfático’, F ‘feminino’, FEM ‘feminino’, FOC ‘foco’, 
FUT ‘futuro’, LOC ‘locativo’, G ‘gênero;’, GEN ‘genérico’, IN ‘inanimado’, IND ‘indefinido’, INFR 
‘inferido’, INT ‘interrogativo’, M ‘masculino’, MSC ‘masculino’, NEU ‘neutro’, NMZ ‘nominalizador’, 
PASS ‘passivo’, PERF ‘perfectivo’, PL ‘plural’, POS ‘possessivo’, PSD ‘passado’, PRO ‘proforma’, PROX 
‘proximal’, PRSM ‘presumido’, REM ‘passado remoto’, REF ‘referencial’, SENT ‘sentido’, SG ‘singular’, 
ST ‘estativo’. 
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