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Resumo: Este artigo analisa as construções relativas restritivas (ORR) 
em Kaingáng. Neste idioma constatamos que: (i) as ORRs diferenciam-
se de nominalizações por traços semânticos, prosódicos e estruturais; (ii) 
as ORRs adotam o sistema ergativo-absolutivo e seus constituintes fra-
sais, pronominalizados ou não, estão ordenados segundo o paradigma 
SOV; (iii) não há pronome relativo em Kaingáng, ocorrendo a relativi-
zação através do gap ou de um pronome pessoal correferente na oração 
matriz, ou por um SN correferente na ORR; (iv) são duas as estratégias 
de relativização: quando o sintagma modificado está pronominalizado, 
as ORRs são pós-pronominais; quando ele é nominal, as ORRs podem 
ser tanto pós-nominais quanto circumnominais; (v) a função sintática 
das ORRs circumnominais na oração matriz é marcada por uma pospo-
sição sempre que necessário, correspondente à que seguiria normal-
mente um SN não relativizado. 
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Neste trabalho, apresentaremos uma descrição das orações relativas 
restritivas (ORR) em Kaingáng, uma língua Jê falada em cerca de 30 
áreas distribuídas pelos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. A Seção 1. sumariza alguns aspectos relevantes das 
construções relativas, sob uma abordagem tipológica. As seções 2-5. 
centram-se exclusivamente na língua Kaingáng. A seção 2. trata das 
diferenças semânticas e gramaticais entre ORs e deverbalizações. As 
seções 3-4. contemplam respectivamente o sistema de marcação de 
caso e a ordem dos constituintes em orações subordinadas. Por fim, a 
seção 5 descreve as ORRs sob aspectos funcionais, considerando os 
parâmetros tipológicos apresentados em Keenan (1985). O corpus utili-
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zado inclui material coletado na área indígena Apucaraninha, localizada 
no extremo sul do município de Londrina, frases coletadas por outros 
lingüistas, e textos coligidos de publicações elaboradas pelos próprios 
Kaingáng. 
 
 
1. Tipologia das orações relativas 
 
Orações relativas (re)definem, resgatam ou atualizam a referência de 
um sintagma nominal (SN), pois atribuem características, situações ou 
papéis “deformadores” a seu(s) referente(s). Levando-se em conta os 
trabalhos de Keenan (1985) e Vries (2002) observamos quatro caracte-
rísticas universais, peculiares das ORs: (i) são orações subordinadas a 
uma oração matriz (OM); (ii) apresentam um constituinte pivô correfe-
rente, i.e., um SN compartilhado por ambas orações (SNrel); (iii) repre-
sentam uma asserção, i.e., uma afirmação categórica sobre o SNrel; (iv) 
os papéis temáticos (θ) e sintáticos do SNrel nas ORs são independentes 
de seus papéis na OM.  
Em termos semânticos as ORs subdividem-se em dois grupos: são res-
tritivas quando assumem função de modificador (M) num SN, limitan-
do seu(s) referentes; e são apositivas quando assumem função de apos-
to numa oração, i.e. explicam, precisam ou qualificam o(s) referente(s) 
do SN, sem entretanto limitá-lo(s). 
Em termos sintáticos, as ORs podem ser divididas de acordo com as 
posições hierárquicas e relativas de SNrel. As ORs são adnominais 
quando estão circunscritas em SNrel, e se subdividem em pré-nominais 
quando antecedem o núcleo do SNrel e pós-nominais quando sucedem o 
núcleo do SN; são circumnominais quando o SNrel está circunscrito 
nela. Estas últimas, quando não estão embutidas na OM, são denomi-
nadas correlativas. 
A correferência do SNrel na OR ou na OM dá-se por diferentes estraté-
gias. Quando SNrel está circunscrito na OR, a OR ou um pronome cor-
referente preenche a lacuna deixada na oração matriz. Quando a OR 
está circunscrita no SNrel, a estratégia usual é o gap ou omissão do ar-
gumento relativizado na OR, que permite inclusive recuperar seu papel 
temático. O gap também pode ser preenchido pela repetição do SNrel, 
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que ocorre com freqüência no tibetano, ou por um pronome relativo, 
como em português, ou por um pronome pessoal correlativo, comum 
no hebraico (confira Keenan, 1985). 
 
 
2. ORs e nominalização 
 
O escopo deste trabalho não se centra no estudo da nominalização. En-
tretanto, como não existem em Kaingáng estratégias derivacionais que 
distingam este processo do de formação de frases relativas, julgamos 
importante salientar suas características contrastivas. 
Utilizando as abordagens prosódica e prototípica podemos identificar 
com precisão alomorfes de termos multifuncionais ou conformações 
sintagmáticas distintas em frases com estruturas aparentemente seme-
lhantes ou que parcialmente se mesclam. Por exemplo, os verbos na 
forma perfectiva podem comportar-se em Kaingáng como predicadores 
(1.a), modificadores adnominais (1.b), ou núcleos nominais com teor 
abstrato (1.c) ou personificado (1.d).  
 
(1)  a. 
  Mĩg vỹ, ter. 
  Mĩg -vỹ  ter 
  onça -NOM morrer.S.PERF 
  “A onça morreu” 
 
  b. 
  Gĩr vỹ, nén ũ ter vé. 
  Gĩr   -vỹ   nén   -ũ    -ter  
  criança -NOM coisa  -INDEF -morrer.S.PERF|ACU 
  vé. 
  ver.S.PERF 
  “A criança viu uma coisa morta” 
   
   



Jolkesky, M. P. De V.; Santos, L. C. dos (2008). Construções relativas restritivas em 
Kaingáng. Em: S. Telles & A. S. de Paula (orgs.) Topicalizando Macro-Jê, 247-260. 
Recife: NECTAR. 

250 
 

c. 
  Kỹ tóg, ter ti péju. 
  Kỹ  -tóg    ter      -ti    péju. 
  então -3.S.NOM morrer.S.PERF -3.S|ACU esconder.S.PERF 
  “Então ele enterrou o morto” 
   
  d. 
  Kujá tóg, ti ter to vĩ. 
  Kujá  -tóg   ti-    ter       -to  vĩ. 
  pajé -NOM 3.S|GEN-  morrer.S.PERF -REF falar.S.PERF 
  “O pajé falou da morte dele” 
 
É importante ressaltar que o status funcional de ter, assim como da 
maioria dos termos da língua Kaingáng é deduzido não só pelo seu po-
sicionamento sintagmático, mas também pelos contornos prosódicos 
desencadeados pela concatenação dos constituintes frasais e, em alguns 
casos, por processos morfofonológicos (2.a-b). Os exemplos 2-3 de-
monstram como o contraste prosódico entre sintagmas ou frases simila-
res determina diferentes interpretações sintáticas. Os termos em negrito 
correspondem aos núcleos funcionais dos sintagmas. 
 
(2)  a.  ũn ter        ũn ter  
    [ˈũːn ˌʔtɛre]      [ˈũːn ˈʔtɛre] 
    “alguém morto”    “morte de alguém” 
 
  b.  ũ ter        ũ ter 
    [ũ ˈntɛre]      [ˈũː ˈntɛre] 
    “algum morto”    “morte do outro”  
 
(3)  a.  Sỹ tỹ pirã kugmĩg tĩ vẽ. 
    Sỹ    tỹ   pirã    kugmĩg   tĩ    vẽ. 
    [ˈʃʌ̃    ntʌ̃   mpĩnˌrɐ̃ŋ̃   ˌkuɡˈmĩŋk  ˈˈtĩ   w̃ɛ]̃ 
    1.S.ERG NATT peixe|ABS pegar.P  PROG COP 
           [pescador|ABS    ]  
     “Eu sou pescador” 
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  b.  Sỹ pirã kugmĩg tĩ vẽ. 
    Sỹ    pirã     kugmĩg  tĩ     vẽ. 
     [ˈˈʃʌ̃    ˌmpĩnˈrɐ̃ŋ̃    ˌkuɡˈmĩŋk  ˌtĩ     ˈw̃ɛ]̃ 
    1.S.ERG peixe|ABS  pegar.P  PROG  COP 
    [[             OR]   OM] 
    “Eu estou pescando”     
    (lit.: Sou eu que estou pegando peixes) 
 
A literatura aponta que nominalizações não contêm o argumento cabeça 
na sua estrutura interna e só podem representá-lo através de pronomes 
indefinidos, não podem modificar outros substantivos, referem-se a 
classes de coisas, pessoas ou idéias e podem incorporar noções aspec-
tuais. Além destas propriedades, as nominalizações em Kaingáng ca-
racterizam-se pela conformação de um padrão acentual ascendente, 
com proeminência nuclear à direita (3.a). 
Como veremos adiante, as ORs distinguem-se: (i) por serem circum-
nominais, i.e., necessariamente englobam o argumento cabeça em sua 
estrutura, que pode ser um pronome indefinido; (ii) pela entoação des-
cendente; (iii) por receberem modificadores temporais, aspectuais e/ou 
modais e (iv) por referirem-se às situações ou características que en-
volvem o argumento que modificam.  
 
 
3. Sistema de marcação de caso nas ORs 
 
Os principais tipos de sistemas de marcação de caso na perspectiva 
funcional-tipológica são: neutro (S = A = P); nominativo-acusativo (S = 
A ≠ P); ergativo-absolutivo (S = P ≠ A), onde A e P são respectivamen-
te argumentos agente e paciente de verbos transitivos e S é o único ar-
gumento de verbos intransitivos. 
Uma abordagem preliminar do sistema de marcação de caso na língua 
Kaingáng revelou que todas as orações subordinadas, incluindo as ORs, 
adotam o sistema ergativo-absolutivo (4-5). 
 



Jolkesky, M. P. De V.; Santos, L. C. dos (2008). Construções relativas restritivas em 
Kaingáng. Em: S. Telles & A. S. de Paula (orgs.) Topicalizando Macro-Jê, 247-260. 
Recife: NECTAR. 

252 
 

(4)  Garig fi kutẽ ra,... 
  Garig  -fi    kutẽ  -ra 
  [S ]      [V] 
  Garig  -F|ABS  cair.S  -ADV 
  “Apesar de Garig ter caído,...” 
 
  Garig fi tỹ kyfe han kar kỹ,... 
  Garig -fi -tỹ   kyfe     han  -kar    -kỹ 
  [A]     [P]    [V] 
  Garig -F -ERG  chicha|ABS fazer.S terminar.PERF-COND 
  “Assim que Garig terminou de fazer a chicha,...” 
 
(5)  Neko tóg, ẽmĩ kutẽ ja kó. 
  Neko -tóg  ẽmĩ    kutẽ   -ja     kó 
  AOM + POM[ SOR +   VOR   ]   + VOM]   
  Neko -NOM pão|ABS cair.S  -PERF|ACU comer.S.PERF 
  “Neko comeu o pão que caiu” 
 
  Fi tỹ kyfe han ja kron ti mũ. 
  Fi -tỹ   kyfe     han  -ja     kron 
POM  [AOR +  POR +    VOR   ] +  VOM  +   
  3.F-ERG chicha|ABS fazer -PERF|ACU beber.S 
  ti      mũ 
  AOM 
  3.S.M|NOM  COP 
  “Então ele tomou a chicha que ela fez” 
 
 
4. Ordem dos constituintes 
 
Em qualquer oração, a posição relativa entre objeto e verbo mantém-se 
fixa e segue o paradigma OV. Em orações que adotam o sistema ergati-
vo-absolutivo, os constituintes frasais, pronominalizados ou não, inva-
riavelmente estão ordenados segundo o paradigma SOV (6-7). 
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(6)  Ẽg tỹ pého nug'á kon kỹ,... 
  Ẽg  -tỹ   pého  nug'á    kon   -kỹ 
  [S]    [O]       [V] 
  1.P -ERG  abóbora bichado|ABS comer.S  -COND 
  “Quando comemos abóbora bichada,...” 
 
(7)  Ũ tỹ inh ség mũ ẽn kakã to sug inh. 
  Ũ    -tỹ   inh   ség   -mũ  -ẽn  
OR[ [SOR]     [OOR]   [VOR]       ]  
  INDEF -ERG  1.S|ABS  prender.S -PERF -aquele|GEN 

  kakã  -to   sug   inh 
  [OOM]    [VOM]  [SOM]  
  rosto   -REF  cuspir.S  1.S|NOM 
  “Eu cuspi no rosto daquele que me prendeu” 
 
 
5. Tipologia das ORRs em Kaingáng 
 
Como anteriormente explicado, uma oração relativa restritiva é aquela 
que assume função de modificador (M) num sintagma nominal (SN): 
 
SN = [Det + N + M] 
 
Assim, temos: 
 
N M Det 
gĩr sĩ ẽn 
menino pequeno aquele 
“Aquele menino pequeno” 
 
N M Det 
gĩr kamũ mũ ẽn 
menino que chegou (ORR) aquele 
“Aquele menino que chegou” 
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A língua Kaingáng apresenta duas estratégias de relativização: (i) 
quando os SNrels estão pronominalizados, as ORRs são sempre pós-
nominais (8); (ii) quando os SNrels contêm núcleo nominal, as ORRs 
podem ser tanto pós-nominais (9) quanto circumnominais (10), sendo a 
última opção muito mais produtiva. As ORRs estão representadas em 
itálico, e os SNrels estão em negrito.  
 
(8)  Junjun ag huri, ũ tỹ kór há tá kãmũ mũ ag. 
  Junjun  ag    huri ũ   -tỹ   kór_há  -tá 
  chegar.P 3.P|NOM já  alguém -ERG  distante  -LOC.lá  
  kãmũ   -mũ  -ag 
  chegar.P  -PERF -P 
  “Os que viajaram de longe já chegaram” 
 
(9)  Vãhã tóg, mỹg konh tĩ mũ, Nẽnkanh ti, ti tỹ nẽn kãtá ve ja ẽn ti. 
  Vãhã   tóg    mỹg    konh  -tĩ  -mũ   
  agora  3.S.NOM mel|ACU comer -ir  -PERF  
  Nẽnkanh -ti  ti  -tỹ   nẽn -kã    -tá     
  Nẽnkanh -M  3.S -ERG  mato -LOC.dentro -LOC.lá 
  ve   -ja   -ẽn    -ti  
  ver.S  -PERF  DEM.aquele DEF 
  “Agora Nẽnkanh come aquele mel que viu no mato” 
 
(10) Ẽkré fej nỹ ẽn vỹ, tỹ Neco tũ nỹ. 
  ẽkré     fej    nỹ  -ẽn    -vỹ,   tỹ 
  plantação|ABS florida.S  COP -DEM.aquele -NOM NATT 
  Neco     -tũ    -nỹ 
  Neco|GEN  -objeto  -COP 
  “Aquela plantação que está florida é do Neco” 
 
Quanto à identificação do SNrel na oração matriz e na ORR, nota-se um 
comportamento diversificado. Em orações com ORR circumnominal, a 
marcação na oração matriz ocorre por um pronome pessoal (11) ou não 
há qualquer identificação – a ORR ocupa a posição do SNrel por justa-
posição (12); em orações com ORR pós-nominal, (iii) a marcação ocor-
re após a ORR por um pronome pessoal correferente (13) ou também 
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(iv) com SN correferente na ORR (14). Não existe pronome relativo em 
Kaingáng. Os pronomes ou SNs correferentes estão em negrito e subli-
nhados. 
 
(11) Hã kỹ ag tóg, monh tỹ fi mãtĩn ti ve ja tũ nĩgtĩ mỹr. 
  Hã_kỹ   ag  -tóg   monh  -tỹ   fi    mãtĩn   
  Por_isso  3.P -NOM boi  -ERG  3.S.F|ABS perseguir  
  ti     ve  -ja   -tũ   -nĩg  -tĩ   -mỹr 
  3.S.M|ACU ver -PERF  -NEG  -COP  -PROG -EVID 
  “Por isso eles não viram mesmo o boi que a perseguia” 
 
 (12) Gĩr ag tỹ, ag tỹ nén ve ja kãgran ke vẽ. 
  Gĩr  -ag -tỹ   ag  -tỹ   nén   ve 
  criança -P  -ERG  3.P -ERG  coisa|ABS ver.S 
  -ja     kãgran  -ke  -vẽ 
  -PERF|ABS  desenhar -FUT  -COP 
  “As crianças vão desenhar o que viram” 
 
 (13) Kỹ tóg, jũ mãn tũ nĩ, ũ tỹ kron mũ ti. 
  Kỹ   tóg    jũ   -mãn   -tũ   -nĩ, 
  Então  3.S.NOM bravo  -de_novo -NEG -COP  
  ũ   -tỹ   kron  -mũ  -ti 
  alguém -ERG  beber  -PERF -DEF 
  “O que bebeu não está mais bravo” 
 
(14) Ka kanẽ ko ti tĩ gé, nẽn kãmĩ ka kanẽ ẽn ti. 
  Ka_kanẽ  ko   ti     -tĩ   gé   nẽn 
  fruta|ACU comer 3.S.M|NOM -PROG também mato 
  -kãmĩ    ka_kanẽ   -ẽn    -ti 
  -LOC.pelo  fruta|ABS  -DEM.aquele -DEF 
  “Ele também come daquela fruta que está pelo mato” 
 
Em contexto, pode-se omitir inclusive o elemento relativizado (15).  
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(15) Kỹ tóg, tu jé kãtĩ tĩ sir, isỹ pãnfĩn ja ẽn ti. 
  Kỹ   tóg    tu    -jé   kãtĩ -tĩ    sir  
  então  3.S.NOM carregar  -FIN  vir  -PROG então 
  isỹ    pãnfĩn   -ja   -ẽn    -ti 
  1.S.ERG amontoar  -PERF  -DEM.aquele -DEF 
  “Ele vem então para carregar aquilo que eu amontoei” 
 
Dentro da OR, o SNrel é marcado como qualquer constituinte de ora-
ções subordinadas, segundo o padrão ergativo-absolutivo. A marcação 
sintática desse mesmo SNrel na oração matriz dá-se, quando necessário, 
depois da OR por uma posposição, correspondente à que seguiria nor-
malmente o SN. Os pronomes pessoais correferentes são freqüentemen-
te assimilados pela posposição. Os exemplos 16-24 demonstram algu-
mas possibilidades combinatórias de marcação. 
 
nominativo (OM) – ergativo (ORR) 
 
(16) Ũ tỹ vãn ga ko mũ ag vỹ, pipir nỹtĩ. 
  Ũ   -tỹ   vãn_ga       ko   -mũ 
  INDEF -ERG  coró_da_taquara|ABS comer -PERF 
  -ag  -vỹ  pipir    nỹtĩ 
  -3.P   -NOM  pouco.P  COP.P 
  “Os que comeram coró da taquara são poucos” 
 
nominativo (OM) – absolutivo (ORR) 
 
(17) Nẽnkanh tỹ kajẽr kãgmĩg mũ ẽn vỹ, ka kanẽ ko mẽ nĩ. 
  Nẽnkanh -tỹ   kajẽr     kãgmĩg -mũ 
  Nẽnkanh -ERG  macaco|ABS pegar.S -PERF 
  -ẽn     -vỹ   ka_kanẽ  ko    -mẽ    -nĩ 
  -DEM.aquele -NOM fruta|ACU comer  -gostar  -COP 
  “Aquele macaco que Nẽnkanh pegou gosta de comer frutas” 
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acusativo (OM) – ergativo (ORR) 
 
(18) Kar ẽg pã'i ag tóg, ũ tỹ ag mỹ vãkynkyn ke ag kanẽg tĩ. 
  Kar  ẽg    pã'i -ag -tóg   ũ   -tỹ   ag 
  feito 1.P|GEN pai -P  -NOM alguém -ERG  3.P  
  -mỹ   vãkynkyn -ke  ag    kanẽg  -tĩ 
  -BEN  tocar.P  -FUT  3.P|ACU procurar  -PROG 
  “Então nossos pais procuravam aqueles que iriam tocar para eles” 
 
acusativo (OM) – absolutivo (ORR) 
 
(19) Kỹ Kómi vỹ, fẽgnu tỹ kajẽr tugtãn jan venh tĩ mũ sir. 
  Kỹ   Kómi  -vỹ   fẽgnu -tỹ   kajẽr     tugtãn 
  Então  Kómi  -NOM vespa -ERG  macaco|ABS picar 
  -ja   -n     venh  -tĩ  -mũ    sir 
  -PERF -3.S|ACU ver.S   -ir.S  -PERF  então 
  “Então Kómi foi ver o macaco picado pela vespa” 
 
genitivo (OM) – ergativo (ORR) 
 
(20) Karosa pu vỹ tóg, kãvãrũ tỹ nỹgnỹn mũ ag vãso kã nỹgtĩ. 
  Karosa   pu  -vỹ  -tóg   kãvãrũ -tỹ   nỹgnỹn  
  carroça|GEN cabo -TOP  -NOM cavalo -ERG  puxar.P 
  -mũ  ag    vãso  -kã     nỹg  -tĩ 
  -PERF 3.P|GEN  vão  -LOC.dentro COP  -PROG 
  “O cabo da carroça fica no vão dos cavalos que a puxam” 
 
genitivo (OM) – absolutivo (ORR) 
 
(21) Gĩr pév mũ pẽ vỹ, mráj. 
  Gĩr    pév  -mũ    pẽ   -vỹ  mráj 
  menino|ABS cair  -PERF|GEN braço  -NOM quebrado 
  “O menino que caiu quebrou o braço” 
  (lit. O braço do menino que caiu quebrou) 
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locativo (OM) – absolutivo (ORR) 
 
(22) Ka mág tỹ ẽg pranh ja ki tóg kyvẽnh tĩ. 
  Ka_mág  -tỹ   ẽg-    pranh  -ja   -ki   -tóg  
  borrachudo -ERG  1.P|ABS  -morder -PERF -LOC  -NOM 
  kyvẽnh -tĩ 
  sangrar -PROG 
  “Sangra onde o borrachudo nos pica” 
 
locativo (OM) – locativo (ORR) 
 
(23) Pirãmy vỹ tóg, ã tỹ pãnónh tá ẽkrénh ja tá vẽnhvãg kãtĩg kỹ,... 
  Pirãmy -vỹ  -tóg   ã  -tỹ   pãnónh  -tá  
  Pirãmy -TOP  -NOM 3.S -ERG  montanha -LOC.em 
  ẽkrénh -ja   -tá    vẽnhvãg  -kãtĩg  kỹ 
  caçar  -PERF -LOC.em  correr  -voltar quando 

“Quando Pirãmy voltou correndo das montanhas em que ca-
çou,...” 

 
benefactivo (OM) – absolutivo (ORR) 
 
(24) Kar tóg, ti kanhkã tỹ ti rã hã nỹtĩ ag mỹ ũ nĩm nĩm he tĩ gé sir. 
  Kar   tóg    ti    kanhkã   tỹ    ti 
  então  3.S.NOM 3.S|GEN família|ABS NATT  3.S|GEN 
  -rã   -hã   nỹtĩ   ag  -mỹ   ũ  
  -perto -ENF  COP.P 3.P  -BEN  algo|ACU 
  nĩm_nĩm_he -tĩ    gé    sir 
  distribuir.P  -PROG também  então 

“Então ele também distribui algo para os familiares que moram 
perto” 

 



Jolkesky, M. P. De V.; Santos, L. C. dos (2008). Construções relativas restritivas em 
Kaingáng. Em: S. Telles & A. S. de Paula (orgs.) Topicalizando Macro-Jê, 247-260. 
Recife: NECTAR. 

259 
 

Abreviaturas: 
 
-   cliticização 
|   caso atribuído pela sintaxe 
1   1ª pessoa 
2   2ª pessoa 
3   3ª pessoa 
ABS  absolutivo 
ACU  acusativo 
ADV  adversativo 
AGE  agentivo 
ASS  assertivo 
AUD  evidencial auditivo 
BEN  benefactivo 
COND condicional 
COP  cópula 
DEF  definido 
DEM  demonstrativo 
ENF  enfático 
ERG  ergativo 
EVID evidencial 
F   feminino 
FIN  final 

FUT   futuro 
GEN   genitivo 
INDEF  indefinido 
LOC   locativo 
M    masculino 
NATT  não-atributivo 
NEG   negativo 
NOM   nominativo 
OM   oração matriz 
OR   oração relativa 
ORR   OR restritiva 
P    plural 
PERF  perfectivo 
PROG  progressivo 
REF   referencial 
REFL  reflexivo 
S    singular 
TOP   tópico 
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