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O fovo Parkateje, conhecido na literatura como Gaviao-Je ou Gavioes 
do Oeste , habita a Terra Indígena Mae Maria, situada quase em sua totali
dade no município de Bom Jesus do Tocantins; no Estado do Pará, no Km 30 
da Rodovia ~R 222 (antiga PA 70). 

A situa~ao sociolingüística atual da comunidade mostra que o contato 
com a língua portuguesa foi contundente para essa comunidade, que há mui
to já nao fala apenas sua língua, como o atesta o fato de que nao há falantes 
monolíngües em Parkateje. (cf. Araújo, 1998 e Ferreira, a aparecer) 

O objetivo deste trabalho2 é apresentar um estudo acerca dos predica
dos intransitivos em Parkateje, tendo por base os trabalhos de Araújo (1989) 
e Ferreira (em andamento). 

2. CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DA LÍNGUA 
A língua Parkateje é um dialeto do Timbíra, língua da familia Je, do 

tronco Macro-Je. Dentre algumas características tipológicas da língua pode
mos citar: 

1 Data de 1989 a decisao - comunicada pelo chefe Krohókrenhüm a lingüista Leo
poldina Araújo - de nomear a comunidade como "parkatéjé". Este é de fato o nome 
da turma do chefe, que se localiza va a jusante do Río Tocantins no passado. O nome 
da aldeia, que foi inicialmente kwyrtykti, porque ali encontraram profusao desse tipo 
de mandioca, hojeé kupi jipokti, pois eles estao "no meio dos kupe", isto é, entre os 
nao:-índios, já que a aldeia fica entre núcleos urbanos, Marabá e Bom Jesus do To
cantins. 
2 Estamos a ortografia proposta em Araújo 1977 e publicada em 1993. As abreviatu
ras utilizadas neste trabalho sao as seguintes: 1: primeira pessoa do singular; CONT: 
continuativo; DAT: dativo; DIR: direcional; DUB: dubidativo; ERG: ergativo; FUT: 
futuro; ITR: iterativo; LOC: locativo; NEG: nega<;ao; RC: relacional de contigüida
de; RNC: relacional de nao-contigüidade; REP: reportativo; SS: indica<;ao de mesmo 
sujeito; VOC: vocativo. O hífen entre duas palavras em portugués evidencia que .tal 
tradu<;ao trata-se de somente um ítem lexical em Parkatéjé. · 
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, (i) 
(1) 

(2) 
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A ocorrencia do verbo em final de frase; 
Pyt Kaxere kam nkryk 
Sol Lua LOC zangar 
'O Sol ficou zangado coma Lua. ' ( ... ) 

Je 
VOC 

ap1n 
ITR 

'Je, faz fogo de novo!' 

tok 
fogo 

to! 
fazer 

(ii) as cisoes em seu sistema de marca<rao de caso, condiciona
das pela natureza semantica do verbo e por outras categorías 
como tempo, aspecto e modo. 

(iii) as propriedades morfossintátiéas das classes verbais em Par-

(3) 

(4) 

. kateje, as quais sao típicas de línguas do tronco Macro-Je. 

,· 

Urna classe de verbos apresenta duas formas terriporais : as 
formas longas evidenciam o passado perfectivo e as formas 
curtas os outros tempos. 

Ry 1- kator 
Já 1 chegar 
'eu já cheguei' 

Pe p1a Kaxere Pyt ' wyr kato. ( ... ) 
REP DUB Lua Sol DIR chegar 
' (Conta-se que) A Lua vem no rumo do Sol. ' 

(iv) Os verbos apresentam duas formas relacionadas ao fenome
no de adjacencia. Isto é, um dado verbo assume urna deter
minada forma de acordo coma adjacencia ou nao a um nú
cleo como qual tal verbo mantenha urna rela<rao sintagmáti-
ca. 

(5) MT Piare ka ka to ' ,.. 
parxo jitep na 

pega Piare tu FUT fazer castanha RC-cortar SS 
pan 1- ma ho 
carregar 1 DAT dar 

'Pega, Piare. Tu vais cortar castanha e carregar para me dar( ... )' 

(6) Tnxüm te hitep 
1-pai ERG RNC-cortar 
'meu pai cortou (a/as/o/os)' 
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(v) urna classe de verbos como morfema ku-. O aparecimento 
deste morfema é condicionado pela ocorrencia ou nao do 
sintagma nominal objeto do verbo. Se este ou nao aparece 
indicado em determinada sentenc;a ou ainda f oi deslocado de 
sua posic;ao canónica, o morfema ku- aparece junto ao verbo. 
Quando o sintagma nominal objeto está manifesto, tal mor
fema nao ocorre. Até o momento estamos analisando o refe
rido morfema como parte de urna classe de verbos. 

(7) kaxere anena ty pe pyt kupy to mo · 
lua também morrer REP sol pegar fazer i 

' ( ... )a lua também morreu e dizem que o sol a pegou para levar( ... )' 

(8) 1-

1 
te 
ERG 

'eu peguei a cesta' 

kay 
cesta 

l 

pyr 
pegar 

Os verbos ocorrem, em geral, como acima apresentamos, em posic;ao 
final. Partículas de enfase e de negac;ao sao pós-verbais e partículas relacio
nadas as categorias de tempo, aspecto e modo ocorrem ao longo do predica
do. 

De acorde com Ferreira (em andamento), a língua apresenta quatro ti
pos sentenciais, a saber: (i) intransitivo; (ii) transitivo; (iii) intransitivo es
tendido; (iv) transitivo estendido. Cada um desses tipos sentenciais tem co
mo participantes requeridos aqueles que evidenciam as relac;oes gramaticais 
básicas, e, que tradicionalmente sao identificadas pelos tres papéis sintá~ico
semanticos básicos: S (sujeito de verbo intransitivo); A (sujeito de verbo 
transitivo) e O (objeto direto de verbo transitivo). (cf. Dixon 1994) 

Assim sendo, o S é definido como o único argumento nominal de 
urna sentenc;a de um argumento. O A é definido como o argumento mais 
propenso a agentividade e o O como o argumento que é prototipicamente 
paciente numa sentenc;a de pelo menos dois argumentos. 

3. PREDICADOS INTRANSITIVOS 
De acorde com Araújo ( 1989:94 ), distinguem-s~ duas classes de ver

bos intransitivos em Parkateje: os verbos ativos e os verbos .nao-ativos, con
forme sua possibilidade de ocorrencia com os os pronomes livres (verbos 
ativos) ou com os prefixos pessoais (verbos nao-ativos). Tais prefixos ocor- · 
rem como sujeito de verbos nao-ativos como sintagma nominal objeto (O) de 
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·verbos transitivos bem como possuidor de sintagmas possessivos. Em con
trapartida, os pronomes livres marcam o sujeito de verbos intransitivos ati
vos. 

Os exemplos que seguem abaixo evidenciam as seguintes ocorrencias 
na língua: (9) e ( 10) sao sintagmas possessivos, indicando posse inalienável 
e alienável, respectivamente, nas quais o prefixo pronominal i- ocorre mar
cando o possuidor. Em (11) o referido prefixo ocorre como o S do verbo S0 

mpei 'ser.bom' . Em (12) e (13) o mesmo prefixo ocorre como argumento O 
preso aos verbos piír 'farejar' e pupün 'ver'. Finalmente em (14) e (15) os 
exemplos mostram o verbo Sa, te 'ir' , e a constru'!ªº serial mo .xwa 'ir ba
nhar', cujos sujeitos sao codificados pelo pronome livre wa 'eu'. 

(9) 1- kra 
1- filho 
'meu filho' 

(10) 1- y
RC 

5 kuwe 

( 11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

1- co1sa arco 
'meu arco' 

I• 

1-
mpe1 
ser.bom 

'eu sou bom' 

kukryt te 
anta ERG 1-
'a anta me farejou' 

Piare te 1-
Piare ERG 1-
'Piare nao me viu.' 

- kanela wa mu 
eu DIR Canela 

1- par 
farejar 

pupun inilare 
ver NEG 

J- 5 
RC co1sa 

'eu vou para a aldeia dos Canela' 

pyt apu kaxer ma kia 
sol CONT lua DAT perguntar 

kri ' wyr 
aldeia DIR 

.,.. 
Je 1-
voc 1-

ma aikre jama wa mil mo xwa 
DAT casa RC-vigiar eu DIR ir banhar 

te 
ir 

( ... )'o Sol estava perguntando para a Lua: Je, vigia a casa pra núm, eu vou 
tomar banho' ( ... ) 
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Semanticamente os verbos intransitivos ativos sao verbos cuja sentido 
está relacionado a mo~ao, a descanso bem como a alguns verbos que indi
cam posi~ao corporal - verbos -como dormir, morrer e estar sentado em 
Parkateje' tem ocorrencia de verbos ati vos. Verbos nao-a ti yos referem-se a 
qualidades e a estados, podendo também acorrer dentro do sintagma nominal 
em fun~ao atributiva. Tanto para Araújo (1989:61) quanto para Ferreira 
(2001: 161), estes sao adjetivos, quando ocorrem em fun~ao atributiva. 

A distin~ao entre duas classes de verbos intransitivos para alguns lin
güistas como Klimov ( 1972, 1977 apud Seki 1990) e Kibrik ( 1990) pode 
estar relacionada ao sistema Atiyo-Estativo (também mencionado na literatu
ra especializada como Agente-Paciente ou ainda como Ativo/Nao-Ativo), o 
qual foi assumido como um sistema autonomo, ao Jado do Nominativo
Acusativo e Ergativo-Absolutivo. Araújo (1989:92) assim interpreta os fatos 
da língua Parkateje, considerando-a comó uma língua de estrutura ativa/nao-
ativa. , 

Para outros lingüistas como Dixon (1994:71), a distin~ao em questao 
está relacionada a urna cisao no sistema ergativo (Split-S ou S-cindido), sen
do vista como um sub-tipo de ergatividade que resulta nos padr5es em que: 
(i) o S é marcado da mesma forma que A, diferentemente de O (caso Nomi
nativo) para verbos ativos; (ii) o Sé marcado da mesma forma que O (caso 
Absolutivo), diferentemente de A (caso Ergativo), para o caso dos verbos , 
riao-ativos. E o sistema proposto por Santos ( 1997) para a lín·gua Suyá (Je) e 
a análise adotada por Ferreira ( em andamento) para o Parkateje. 

No quadro abaixo, ternos a ocorrencia dos verbos intransitivos, Sa e 
S0 , em Parkateje. Sua ocorrencia com pronomes livres ou com os prefixos 
pessoais independe de categorías como tempo, modo e aspecto. A cisao, 
como já dissemos acima, é explicada pela semantica do verbo: 

..... 

Verbos Ati vos Verbos N-Ati vos 

Sa = A~O So= O ~ A 
Nom/Acc Abs/Erg 

Abaixo ternos o quadro que resume a ocorrencia dos pronomes livres 
e dos prefixos pessoais como sujeito dos vários tipos de verbos ativos e nao
ativos e como objeto de verbos transitivos. Podemos afirmar que há urna 
distribui~ao complementar entre os elementos que ocorrem marcando o su
jeito de predicados intransitivos ativos e nao-ativos. O argumento nominal 
objeto (0) de verbos transitivos somente sao marcados pelos prefixos pesso-. 
a1s. 

No que se refere a marca~ao do sujeito de predicados transitivos, as
sumimos, combase em Ferreira (em andamento), a existencia de urna cisao · 
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no sistema ergativo, a qual é condicionada pelas categorias de tempo, de 
aspecto e de modo. Desta forma, no passado perfectivo o A constitui-se de 
prefixo pessoal marcado pelo formativo te, enquanto que nos outros tempos 
o A constitui-se de pronome livre. 

Sa So A o 
Prono mes Li- ok * * 
vres Cisao 
Prefixos Pes so- * ok Ok 
a1s 

4. CONCLUSAO 
Em concordancia coma análise apresentada, tem-se em Parkateje dois 

tipos de verbo~ in'transitivos: verbos que indicam ac;ao e verbos que descre
vem estados, os quais ocorrem com diferentes formas pronominais. Os pri
meiros ocorrem comos pronomes livres e os segundos comos prefixos pro
nominais. Assim revisitando a análise proposta em Araújo (1989), concor
damos que a ocorrencia acima mencionada exemplifica o fenómeno conhe-
cido na literatura como Split-S ou S-cindido. . 

Por ·ora, acreditamos que esta análise, que tem base em Araújo (1989), 
é adequada para o caso do Parkateje, tendo em vista que os verbos descriti
vos partilham grandemente das categorías flexionais dos verbos ativos, apre
sentando algumas intersecc;oes menores com as categorias flexionais dos 
nomes. Tratar esse fenómeno como urna cisao no sistema ergativo parece
·nos ser urna análise mais económica e abrangente dos fatos da língua. 
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