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A Prosódia Silábica Suruf 

CAROLYN BONTKES 

Na lingua surui1, os tra~os prosódicos de tom e de 
acentua~ao, quando ocorrem nos verbos e nos substantivos 
possuidos, interagem de diversas maneiras. 

l. VERBOS INTRANSITIVOS. Um verbo intransitivo com pre
fixo subjetivo recebe o tom que e detenninado pelo tom ine 
rente ao verbo, pela pessoa e pelo nümero do prefixo. 

1.1. Prefixos pron011inais. Os verbos intransitivos da 
lingua surui recebem prefixos subjetivos de tom essencial
mente baixo. Antes de raizes de tom alto acentuado, os 
prefixos apresentam tom descendente de medio para o baixo, 
sendo percebido mais facilmente na primeira pessoa exclu
siva e na segunda pessoa ~do plural, por causa da dura~ao 
vocalica. t dificil perceber este tom descendente em 
quadros paradigmaticos. 2 . 

o-
1eu 1 pa- 'nos' (inclusivo) 

toy- 'nos' (exclusivo) 

e- 'voce' mey- 'voces' 
'ele' 'eles' 3 

a- a-
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1.2. Raf zes verbais 110nos{labas. No caso de raizes ver
bais monossilabas, o acento cai sempre na raíz . 

•A • B 

o- \'/ \'\ 
e- \'/ \'\ 

a- \'/ \\ 
pa- \'/ \\ 

toy- \'/ \' \ 
mey- \'¡ \'\ 

a- \'! \\ 
- I 

Quadro tonal l . Monossilabas 

'ter medo' (•A) •ir• ( • B) 
' .. 4 o- pi.: o-'ka: 

e- 'pi.: e-'ka: 

a-'pÍ.: a-'ka: 

pa-'mi.: pa-'ga: 

toy-'pi.: toy-'ka: 

mey-'pi. : mey-'ka: 

a-'pÍ.: a-'ka: 

1.3. Ra{zes verbais diss{labas e triss{labas. As raizes 
de tres silabas parecem seguir em suas duas primeiras sil!_ 
bas, os mesmos padroes das r aizes de duas silabas. Em to
das as raizes trissilabas , a silaba final e de tom baixo. 
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o-

e -

a -

pa-

toy-

mey-

a -

1 88 
ou 

1 AB B'A B'B B'B 'AA 

,.,, \\ •¡ \\\ \\'\ \'// 

\'/\ \\ •¡ \\\ \\' \ \'// 

\'/\ \\ '¡ \\\ ,,. \ \ti 

\'!\ \\ •¡ \1\ \\'\ \'/! 

\'/\ \\'/ \1\ \\'\ ,•¡¡ 

\'/\ \\'/ \1\ ,,., \f / 
. 

\'/\ \\'/ \\\ \'\ \ \f / 

... 
a -B 

\:\ 

'\ :\ 
'\: \ 

'\~\ 

\:/\ 

\:i'\ 

'\:\ 

Quadro tonal 2. Raizes verbais dissilabas 

I 

'ABB A'AB 

o- \ '/\\ ,,.,, 
e- \ ·¡~ \ ·/'/\ 

a- \ ·¡~ \/'/\ 

pa- \. /\\ \/'/\ 

t oy- \. /~ \/'/\ 

mey- \. /~ ,,.,, 
a- \. /~ \/t\ 

'BBB 
ou 

B'BB 

\\\\ 

\\\\ 

\\\\ 

\1\\ 

\/\\ 

\/\\ 

\\\\ 

á-'AB 
• \:/\ 

\! '/\ 

\! '¡ \ 

\: '¡ \ 

\/,/\ 

\/'/\ 
\: '¡\ 

Quadro tonal 3. Raizes verbais trissilabas 
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1.3.1. Aquelas raizes 
apresentam seqüencias 
alto-alto, apesar da 
prefixo nem na raiz. 
mente, de tom baixo. 

nas qua ;·s as duas pri·me; ras sil abas 
tonais alto-baixo, baixo-alto ou 

acentuac;ao, nao sofrem mudan~a nem no 
Todos os prefixos sao, essencial-

'estar cansado' ( 
1 AB} •estar inchado' (B'A) 

o-'tágo 
e-'tágo 
a-'tágo 
pa-'nágo 
toy-'ságo 
mey-'ságo 
a-'tágo 

'caminhar' ('AA) 

o-'wérá 
e-'wérá 
a-'wérá 
pa-'wérá 
toy-'érá 
mey'era 
a-'wérá 

, ... 5 o-we ba 

e-we'bá 
a-11Je'bá 
pa-we'bá 
toy-e 'bá 

mey-e'bá 
a--we 1bá 

'coc;ar' (A 1A) 
o-pá 'rí.bi·n 

e-pá'Pibin 
a-pá'F'ibin 
pa-má 'r{bi'n 
toy-pá 'PÍ.bin 
mey-pá'r{bin 
a-pá'T"ibin 

,, 

1.3.2. As raizes verbais com dois tons baixos, em posic;ao 
inicial, tornam-se em raizes de tom alto-baixo, na primei
ra pessoa inclusiva, na primeira pessoa exclusiva e na se
gunda pessoa do plural. 
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1 acordar' (8 1 8) 

o-pa'ko 

e-pa'ko 

a-pa'ko 
pa-má'ko 

toy-pá 'ko 

mey-pá'ko 

a-pa'ko 

'gostar de' (B'B) 
o-pi 'ka:y 

e-pi'ka:y 

a-pi'ka:y 

pa-mt'ka:y 

toy-p-i'ka:y 
mey-p-i'ka:y 

a-pi'ka:y 

'estar com frio' (B'BB) 
o-hi'tagl 

e-hi 'tag?, 

a-hi'tagl 
pa-l-i , tagl 

toy-xt'tagl 

mey-x-i'tagl 
a-hi 'tag?, 

•defecar' ('BB) 
o-'hlya 

e-'hlya 
a-'hlya ,,, 
pa-'tlya 

~ 

toy-' x?,ya _, 
mey- 'x?,ya 

a-'hlya 

'estar bebado' ( 
1 BBB) 

o-'parija 

e-'parija 

a-'pa.Pija 

pa-'márija 
toy- 1 párij·a 

mey-'pári'ja 

a-'parija 

Urna raiz de tom baixo-baixo nao sofre mudan~as, segundo o 
processo anterionnente citado. 

121 



• es ta r pe rd i do 1 
( B 1 B ) 

o-ho 'ni pa-lo 'ni 
toy-xo'ni 

e-ho 'ni 

a-ho'ni 

mey-xo 'ni 

a-ho'ni 

1.3.3. Em dois verbos dissilabos, a forma basica da raíz 
come~a com /a/. Ouve-se este apenas na primeira pessoa 
exclusiva e na segunda pessoa do plural. Em outros ambien 
tes, este elemento e apagado, causando assim o alongamento 
compensatorio do prefíxo. Oeste modo, dir-se-ia que a si
laba inicial /a/ assume a característica vocalica de qual
quer prefi xo com vogal final. Ent>ora o tam da primeira si 
laba da raíz seja essencialmente alto, como acontece quan
do este nao é assimilado, o tom do prefi xo alongado perma
nece baixo. Em ani>os os verbos, nas formas com prefixos 
de consoante final, o acento cai na primeira s1laba da 
raiz. Nas demais formas, e o prefixo alongado que recebe 
o acento. 

'ser pregui.~oso 1 
( 'á-B) 

'o:-ri 'pa:-ri 

toy-'ári 

'e:-ri mey-'á:ri 
'a:-ri 'a:-ri 
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1 esquecer 1 ('á-B) 
'o :-pa: 'pa:-pa: 

toy-'ápa: 

'e :-pa: mey-'ápa: 

' a:-pa: ' ta:-pa: 

Constatou-se a ocorrencia de" tres verbos coma silaba 
inicial /a/ nos prefixos de consoante final, mais duas si
labas. Sao, portanto, principalmente as raizes trissila
bas com prefixos de vogal final que manifestam o alonga
mento compensatorio em semelhan~a as raizes dissilabas, 
acima descritas. 
segunda silaba da 
todos os prefixos 

Em todos os tres verbos, o acento cai na 
forma basica, ficando aquela silaba com 
alongados. 

12' pess. . s1ng. l ~ pess. exclusiva pl . 
o:-'jia 'eu espirro' toy-á'jl a 'espirramos• 
o:-'r-íxa 'eu brinco' toy-á'r-íxa 1 brincamos• 
o:-'bága 'estou com toy-á'bága 'estamos com 

pressa' pressa' 

1.3.4. Acentu~io. Geralmente, pode-se dizer que o acento 
cai num dos tons altos de urna palavra. Nas raizes verbais 
dissilabas, encontramos padroes tonais alto-baixo e 
bai xo-alto com acento na silaba alta; enquanto nas raizes 
de tom bai xo-bai xo o acento pode cair na primeira ou segu!!_ 
da silabas. Quando neste ultimo grupo, o padrao tonal mu
da para alto-bai xo, ha urna dÜvida se, realmente, o acento 
muda para a silaba alta. Foi constatado apenas um exemplo 
de padrao tonal alto-alto: 'wérá 'andar'. Neste exemplo, 

123 



o acento e na primeira silaba. 
O prefixo toy- da primeira exclusiva do plural e o pre 

fixo mey- da segunda pessoa do plural sao mais longos do 
que os outros, e por causa da extensao da silaba estes pre 
fixos tendem a soar como acentuados quando ocorrem em pal! 
vras isoladas. 

A acentua~ao nao tem fun~ao lexica na lingua surui, 
mas parece influir nos padroes tonais, como se ve no caso 
dos substantivos possuidos. 

2. VERBOS TRANSITIVOS. 

2.1. Prefixos pr01&1tna1s. Os prefixos nos verbos transi
tivos da lingua surui se referem ao objeto6 em vez do su
jeito e, por isso, podem ser considerados prefixos ergati
vos. Os prefixos objetivos nos verbos transitivos sao 
iguais, na fonna, aos prefixos subjetivos nos verbos in
transitivos, com as seguintes exce~oes: na terceira pes
soa do singular e num tom alto ocorrendo na primeira pes
soa exclusiva e nas segunda e terceira pessoas do plural. 

o- ªme' pa- 'nos' (inclusivo) 
tóy- 'nos' (exclusivo) 

'voce• ., 
'voces' e- mey-

~-i-..a:- 'oª7 ., 
ta- 'os/as' 

O prefixo da terceira pessoa do singular muda das se
guintes maneiras: ~ ocorre antes de raizes verbais come
~adas por urna nasal ou por urna oclusiva bilabial, i- ocor
re antes de raizes verbais come~adas por /o, x, s, w/ ex-
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ocorre antes de raizes verbais come~adas por /a/. 

~-mátagá (o-beliscar) 
"" 

(1-maa (o-levar) 
i-órpa (o-picar) 

"" 
i-xe (o-picar) 
x-aka (o-matar) 
x-ákar (o-morder) 

'(alguem) o belisca' 
'(alguem) o leva' 
'{alguma coisa) o pica' 
'{alguma coisa) o pica' 
'(alguem) o mata' 
'{alguma coisa) o morde' 

Ha exce~oes a regra geral dos prefixos objetivos da 
terceira pessoa do singular: 

(1 ocorre tambem antes dos verbos -káne 'querer', -:r:óta 
'chover sobre' e -ká,ta 'cortar~. 

i- ocorre tambem antes dos verbos -kar •buscar' e -tgá 

'puxar'. 
x- ocorre tambem antes de tkin 'ver'. 

O verbo -mérema 'falar com' pode receber (1 ou xi- na ter-
.,. "" 

ceira pessoa perema-c:i-pe~ema {lhe-falar-com) '(alguem) 
fala com ele'. 

2.2. A maioria dos verbos transitivos e regular no tome 
na acentua~ao. Antes de raizes com silaba inicial de tom 
baixo, os prefixos da primeira e segunda pessoas do singu
lar sao altos, enquanto as demais formas sao regulares: 

125 



'querer' 
o-'gáne 

e-'gáne 

'káne 
pa-'gáne 
tóy-'káne 
méy-'káne 

tá-'káne 

•procurar' 

Ó-'gar 

e-gar 

i-kar 

( 'AB) 

( • B) 

pa-'gar 

tóy-'kar 
méy-'kar 

tá-'kar 

'ensinar' (BB'A) 
ó-mako'bá: 

é-rnako'bá: 

mako'bá: 
pa-mako'bá: 

tóy-ako 'bá: 
méy-ako'bá: 

tá-mako'bá: 

Na palavra mayse 'empurrar', a raiz e de tom alto-alto, 
exceto na terceira pessoa cujo prefixo e ~. Neste caso, a 
primeira silaba e de tom baixo, a menos que seja precedida 
de um sujeito-substantivo livre, em vez de um pronome. 

'empurrar' ('AA) .. ... .. .. 
- -o-rnayse pa-'mayse .. .. 

tóy-'ayse .. .. 
e-'mayse .. méy-'ayse .. .. 

'mayse tá-'mayse 

2.3.Como acontece comos verbos intransitivos, ha algumas 
raizes verbais transitivas que se iniciam por /a/. Ouve-se 
este /a/: na terceira pessoa do singular, pois, todas le
vam x- (consoante final), na primeira pessoa exclusiva e na 
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segunda pessoa do plural. Como no caso dos verbos intran
sitivos, o mesmo alongamento compensatorio do prefixo ocor 
re nas outras pessoas. 

Dentre os dois exemplos com raizes dissilabas, um apre 
senta uma raíz basica de tom alto-baixo, -ákar 'morder', e 
o outro apresenta uma raiz basica de tom baixo-baixo, -aka 

'matar'. Nas pessoas nas quais o /a/ inicial de -ákar 

'morder• nao esta expresso, o prefixo é acentuado e de tom 
alto. Naquelas pessoas em que o /a/ esta expresso, o ace.!!_ 
to cai no /a/, e o prefixo possui tom regular. Em -aka 

'matar•' os prefixos alongados sao também acentuados e de 
tom alto. Nas pessoas que apresentam /a/ em forma expres
sa, o tom e baixo. Por ser baixo o tom inicial da raíz, 
pode-se ouvir na terceira pessoa do plural a silaba extra 
/a/ em vez do alongamento compensatorio. 

'morder' ('á-B) 'matar' ( 'a-B) 
'Ó :-kar · 1Ó:-ka 

'é:-kar 'é:-ka 

'x-ákar 'x-aka 

'pa:-kar 'pá:-ka 

tóy-'ákar 'tóy-aka 

méy-'ákar 'méy-aka 

'tá:-kar 'tá-aka 

Ha urna raiz de quatro silabas com /a/ inicial. Esta 
raiz segue o mesmo paradigma de -ákar •morder', nas pri
meiras duas silabas, exceto na terceira pessoa do singular 
a qual apresenta tom baixo no /a/ inicial. 
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'aproximar-se' {'á-BBA) 
'Ó:-matagá 'pá:-matagá 

'é:-matagá 

'x-amatagá 

tóy-'ámatagá 

méy- 'ámatagá 

'tá:-matagá 

Na raiz ikin 'ver' com /i/ inicial, na qual o /i/ 
desta raiz combina como prefixo para produzir /y/, o 
tom de cada prefixo recebe o tom alto do /i/. 

'ver• { 'AB) 
'Óy-kin 'páy-kin 

'éy-kin 
'x-ikin 

tóy-'Í.kin 

méy-'ikin 
tá-'lkin 

~ 

3. SUBSTANTIVOS POSSUIDOS. Parece que as mudan~as morfo-
fonemi cas e tonais entre os substantivos obrigatoriamente 
possuidos e seus prefixos pronominais possessivos dependem 
diretamente da fun~ao gramatical desempenhada por eles. 
As fun~oes pertinentes sao: a) sujeito e b) forma refle
xiva, que é empregada quando o sujeito da ora~ao e o pos
suidor do objeto sao os mesmos. 

3.1. Prefixos. Os prefixos possessivos dos substantivos 
sao identicos aqueles dos verbos transitivos. 

o- 1 meu/ minha 1 pa- 'nosso/nossa' (inclusivo) 
., 

toy- 1 nosso/nossa 1 (exclusivo) 
., 

'seus/suas' mey-e - 1 seu/sua 1 

ri • • 
'f/ -xi,--i.- -x - 'dele' tá- 'deles/delas' 
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O prefixo pronominal possessivo da terceira pessoa do 
singular alterna-se de maneira diferente do prefixo do 
verbo transitivo: 

x- ocorre antes de /a/, e antes dos seguintes subs-
. ~ 

tantivos cóme~ados por /i/: -iway 'tutor', -lwa 
•nadegas' e -txo 'sombra'. 

i- acorre antes de -a:b 'tronco', -xí.n 'cabelo do 
bra~o·, -xá 'figado', -xt~ 'sangue', -xéd •nome' 
e -xí.gayed 'esposo' . . 
ocorre em varia~ao livre com xi-, nas seguintes 
raizes: -xóbéub 'panela de barro', -xábikába 
'joelho', -xárpiab 'cinto', -xárpia 'abdomen', 
-xérég 'pele' e -xádág 'gordura'. Ocorre também 
com raizes que come~am por la- 'pertencente ao 
olho'. O /l/ se transfonna em /y/, na terceira 
pessoa: o-lakába 'meu olho' e yakába •o olho 
dele' . 

xi- acorre em outros ambientes. 
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3.2. Toda raíz monoss11aba e acentuada. 

A B A-+ B A~B 

o- \'/ !'\ \'/ \'! 

e- \'/ /'\ \'/ \'/ 
"' . . iv-x i.- -i.- -x- \'/ ,., \'/ \'\ 

\'/ \'\ • \'¡ \/ pa-
.-

toy- /'¡ !'\ /'\ ¡•¡ 

/'/ /'\ /'\ ¡'/ 
.-mey-

' 

!'\ ¡'¡ /'¡ /'\ 

Quadro tonal 4. Ra1zes substantivas monossilabas 

3.2.1. Quando o tom da raíz substantiva e alto, os prefi
xos sao regulares. 

' primo para 1e1 o' ( •A) 
o-'mór pa-'mór 

tóy-'pór 

e-'mór méy-'pÓr 

xi- ' pór tá- 'pór 

3.2.2. Quando o tom ~a raíz substantiva e bai xo, os prefi
xos da primeira e da segunda pessoas do singular tornam-se 
em prefi xos de tom alto. 
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1 mae 1 
( 

1 B) 
Ó-'ni pa-'ni 

t óy-'si 

é-'ni méy-'si 

xi-'ti tá-'ti 

3.2.3. Por razoes desconhecidas, quatro raizes substanti
vas mudam de tom alto para tom baixo, na primeira pessoa 
exclusiva e nas segunda e terceira pessoas do plural: 

. ... 
-'gó:r 'intestinos', -géir 'canela da perna', - i tr 'sangue' 
e - iá 1 figado 1

• Seus respectivos prefixos sao regulares. 

•figado' (de A para B) 
o-'iá pa-' lá 

tóy-'xa 

e- 1 iá 

i -'xá ./ 

méy-'xa 

tá- 11za 

3.2.4. Os dois substantivos -gó .'boca• e - i éd 'nome 1 nao 
seguem os mode·1 os aci.ma apresentados. Na tercei ra pessoa 
do singular, a raiz apresenta tom baixo. Tambem, no caso 
de -gó 'boca', o prefixo da primeira pessoa do plural ex
clusiva tóy- e o da segunda pessoa do plural méy- apresen
tam tom descendente de alto para baixo, bem distinto. 
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ªboca• (de A para B) 'nome• {de A para B) 
o-'gó o- Zéd 
e-'gÓ e-' Zéd 
xi-'ko i -'xed 
pa-'gó pa-'Zéd 
tóy-'kó tóy-'xéd 
méy-'kó méy-'xéd 
tá-'kó tá-'Jzéd 

3.3. 'AA 'AA-
ou ou 

ªAB A'B A'A AªA á-'A 'á-B i-ªA 'i-B 

o-

e -

. xi.-

pa

tó y-

"' mey-

"' ta-

\'/\ 

\'/\ 

\'\\ 

\'/\ 

!'/\ 

/'/\ 

/'/\ 

\/\ \ // 

\/'\ \ 1/ 

\\'/ \\/ 

\/'\ \ // 
//'\ /// 

//'\ /// 

!/'\ !// 

\ // \: •¡ ' \~\ \'! 

\// ~ '¡ '\'.\ \'¡ 

\// \'/ '\ \ • \:/ 

\// \: '/ '\',\ \'/ . 

/// //'/ IJ\ //'/ 

/// !// //\ ¡¡'/ 

11/ /! '/ '/:\ /'/ 

Quadro tonal 5. Raizes substantivas dissilabas 

'¡ \ 

'¡ \ 

'¡ \ 

'¡ \ 

/'/\ 

!/\ 
!'!\ 

Dentre os dados ate agora coletados, em dois ter~os 
das raizes substantivas dissilabas, o prefi xo da terceira 
pessoa do singular causa varias mudan~as tonais na raiz. 
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3.3.1. Urna raiz de torn alto-baixo, corn acentua~ao na pri
meira sllaba, torna-se ern raiz de torn baixo-baixo. 

1 neto 1 
( 

1 AB) 
o-' Zérod pa- 'Zérod 

tóy-'xérad 

e-'Zérad 

xi-'xerad 

méy-'xérad 
tá-'hérad 

3.3.2. Urna raiz de torn alto-baixo corn acento na segunda si 
laba, torna-se ern urna rai.z de torn baixo-al to. 

1 unha 1 (A'B) 
o-mi.'kO:y 

e~Í.'ko:y 
i 

xi-pi'kO:y 

pa~t'ko:y 

tóy-p'Í 'kO:y 

méy-pt'kO:y 
tá-pt'ko:y 

3.3.3. Urna raiz de torn alto-alto com acento ern qualquer 
das silabas, torna-se ern raiz de tom baixo-alto. 

'primo cruzado' ('AA) 1 ces ta 1 (A'A) 
o-'máyxán o~i 1tt 

e-'máyxán 
., , 4 

e~i, ti. 

xi-'payxán xi-ti 'tt 

pa-'máyxán ., , 4 pa-ni, ti. 

tóy-'páyxán tóy-sÍ.'ti 

méy-'páyxán méy-sÍ.'tÍ. 

tá-'páyxán tá-ti 'ti 
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3.3.4. Em duas formas com raiz de tom alto-alto: -' lérég 
'pele' e -Zá'dág 'gordura', nao ha mudanca de tom. 

o-'Zérég 
'minha pele' 

o-lá'dá.g 
• minha gordura 1 

xi-'xérég 
•a pele dele' 

xi-xá'dág 
•a gordura dele' 

3.3.5. No caso de quatro substantivos, a fonna basica da 
raiz come~a por /a/, e segue o mesmo padrao que os verbos 
transitivos iniciados por /a/. Todos os prefixos, menos o 
da terceira pessoa do singular, o da primeira pessoa excl~ 
siva e o da segunda pessoa do plural apresentam alongamen
to compensatorio. 

Quando o acento cai na segunda silaba, sendo a pri
meira silaba da raiz essencialmente de tom alto, o tom do 
prefixo alongado mantem o seu tom básico. 

'est5mago' (á-'A) .. .. 
o:-'ga pa:-'ga .. 

.. tóy-á'ga .. 
e:-'ga .. méy-á'ga .. 
x-a'ga tá:-'ga 

Se o acento cai na primeira silaba de urna raiz de tom 
alto-baixo, os prefixos alongados mantim seus tons basi
cos, e tornam-se em prefixos acentuados. 
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'cesta' ('á-A) 
'o:-do 'pa:-do 

tóy-'ádo 
'e:-do · méy- 'ádo 

'x-ado 'tá: -do 

3.3.6. Em alguns substantivos, a forma basica da raíz co
me~a por /i/. Este se transforma em /y/, quando ocorre 
com a primeira pessoa do singular, com a primeira do plu
ral e com a segunda do singular. No caso do prefixo xi
da terceira pessoa do singular, na maioria dos substanti
vos, ouve-se o /Í/ inicial da raiz como se fosse um suave 
alongamento do prefixo. Quando o acento caí na segunda si 
laba da raiz, este permanece naquela silaba. Quando o 
acento caí no /i/, sendo a segunda si'laba de tom bai:xo, re 
sulta-se no seguinte: os prefixos passam a ser de tom 
alto, e todos os prefixos que tenninam em vogal recebem o 
acento' com exce~ao dos prefi.xos da tercei ra pessoa do 
plural. 

'dente' (t-A) 'sont>ra' ('-i-B) 

oy-'ká:b 'Óy-xo 

ey-'ká:b 'éy-xo 
xi:-'ká:b 'X-Í-xo 
pay-'ká:b 'páy-xo 
tóy-i.'ká:b tóy-'lxo 
méy-i 'ká: b méy-''Íxo 
tá-i. 1ká:b tá-'ko 
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3.4. 
A'BB 

ou 
'ABB 'ABB A'AB á-'AB 'á-BB 'i-B'A t-'AB 

o-

e-

l'i • • 
sv-xi-.....z,-~-

pa

tóy-
; 

mey-

tá-

\/\\ 

\!\\ 

\/\\ 

\/\\ 

//\\ 

// \\ 
//\\ 

\'!\\ \/'¡\ 

\'/\\ \!/\ ,.,,, \/l\ 

\'/\\ \/'¡\ 

/Í\\ ///\ 
/~\\ ¡¡/\ 

' //\\ ¡¡}\ 

\: .,, '/:\\ '¡ \ f / \ '! \ 

\~ '!\ /': \\ f \ '¡ \. / \ 

\' !\ \\' I J:\ ., \'!\ 

\~ '¡ \ 1~ \\ '/ \'! \ '¡ \ 

/!'/\ ¡'¡\\ /'!\'/ //'/\ 

//'/\ /f\\ /'/\'/ //'/\ 

' ¡: /\ '¡~ ·~ !/\'/ // '!\ 

Quadro tonal 6. Raizes substantivas trissilabas 

3.4.1. Nas duas formas -'yigayed 'esposo' e - gá ' ta:ba 

'quadris', o padrao tonal alto-bai xo-bai xo da raiz perma
<nece regular. 

'esposo' ( 'ABB ) 
o-'yi gayed pa-'yigayed 

e-'yigayed 

i -'xigayed 

tóy- 'xigayed 

méy-'xigayed 

tá- 'xigayed 

Em outras duas formas do mesmo paradigma -máhape 'pei-
; 

to' e -néibekod 'faca', as primeiras duas silabas de tom 
alto-bai xo se tornam em silabas de t om bai xo-baixo, na 
terceira pessoa do singular, como apresentado na 
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se~ao 3.3.1. 

1 faca• ( 'ABB) 
~ 

o-'nabekod 

e-'nabekod 
xi-'tabekod 

pa- 'nGbekod 
tóy- 'sábekod 
méy- 'sábekod 
tá- 'tábekod 

3.4.2. As raizes de tom alto-alto-baixo nao mudam nem no 
prefixo nem na raiz. 

'calcanhar• (A'AB} 
o-mi.'núi pa-rrri'núi 

tóy-pi'nia 
e-mi'nia méy-pi'nia 
xi-pi- 'nia tá-pi 'nia 

3.4.3. As duas raizes com /a/ inici·a1 seguem o mesmo para
di:gma que as raizes dissi.labas com alongamento compensato
rio dos prefixos com vogal final. Na raiz -ámla 'nariz', 

~ 

os tons de todos os prefixos sao altos, menos o da tercei-
ra pessoa do singular, que tambem apresenta mudan~a de tom 
e acentua~ao na raiz. 

'esteira' (á-'AB) 
o:-'kápe pa:-'kápe 

e:-'kápe 
x-a'kape 

tóy-á'kápe 
méy-á'kápe 
tá:-'kápe 
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'nariz' ( 'á-BB) 
'ó:-rrn:a 'pá:-mia 

tóy-'árrr'la 
'é:~ méy-'ámia 
x-ami'5 'tá:-mla 

3.4.4. As duas raizes com /Í/ inicial sao iguais as dissi
labas. Por causa da sua acentua~ao dupla -'{ka'b{: 'pi
lao' pode ser um substantivo composto. O segundo acento 
caí na ultima sílaba da raíz trissilaba. Por isso, nao ha 
mudan~a do padrao tonal basico do exemplo dissilabo. 

• pilao' ('-i-B'A) 'queixo' (-i-'AB) 
'Óy-ka 'b-Í: oy-'kóbe 
'éy-ka 'b-Í: ey-'kóbe 
'X-Í:-ka 'b-Í: xi:-'kÓbe 
'páy-ka 'bi: pay-'kóbe 

tóy- 'ika 'bi.: tóy-i'kóbe 
- '"'k .. mey- i. a'bi.: méy-i'kóbe 

tá-'ika'b-Í: tá-i:kóbe 

4. SUBSTANTIVOS REFLEXIVOS. Quando um possuidor e reflexi 
vo, isto e, co-referente do sujeito da ora~ao, ha mudan~as 
regulares nos prefixos e nas raizes. Os prefixos sao os 
mesmos prefixos dos verbos intransitivos e muitos dos pa
droes tonais da raíz sao os mesmos dos verbos intransiti
vos. As mudan~as morfofonemicas que acontecem na primeira 
consoante da raíz sao as mesmas dos verbos intransitivos. 
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4.1. Em raizes substantivas monossílabas, o reflexivo cau
sa a mudan~a dos prefixos possessivos regulares de tora al
to, ocorrendo em todas as raizes de tom bai xo, para prefi
xos possessivos de tom baixo. 

1 mae 1 (, B) 

o-' ti pa-'ni 

toy-'si 

e-'ti mey-'si 

a-' ti a-'ti • 

4.1.1. Em ra1zes regulares de tom alto ou naquelas em que 
ha mudan~a de tom alto para baixo (se~ao 3.2.3.), o padrao 
e regular, tanto para as raizes como para os prefixos. 

'primo paralelo' (•A) 'figado' (de A para B) 
o-'pór o-'há 

e-'pór e-'há 

a-'pÓr a-'há 

pa- 'mór pa- 1 lá 

toy-'pór toy-'xá 

mey:...'pór mey-'xá 

a-'pÓr a-'há 

4.1.2. Aquelas duas raizes substantivas que na terceira 
pessoa do singular com o prefi xo possessivo regular mudam 
do tom alto para o bai xo (se'iªº 3.2.4.) apresentam-se em 

/ 

tom bai xo quando ocorrem c~m as fonnas reflexivas das se-
guintes pessoas: primeira, segunda e terceira do singular 
e terceira do plural. 
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'boca' (de A para B) 
o- ' ko pa- 'gó 

t oy-'kó 

e-'ko mey-'kó 

a-'ko a-'ko 

4.2. Rafzes substantivas d1ss{labas. Em todas aquelas for 
mas nas quais a primeira silaba da raíz e de tom alto, mas 
que na terceira pessoa do singular com possessivos regula
res esta silaba se•transfonna em -silaba de tom baixo, a 
primeira silaba da raíz torna-se em tom baixo em todas as 
pessoas, menos na primeira do si.ngular, primeira do plural 
e segunda do plural. 

\ 

1 neto.' ( 1 AB) 
o-'herad pa-'Zérad 

e-'herad 

a-'herad 

'cesta' (A 1 A) 

o-ti 't'Í 

e- t i ' t i 
a-ti ' t { 

toy-'xérad 

tney-'xércid 

a-'herad 

pa~Í. ' tí. 
., . t oy- S'/, t'/, 
• I • mey- s'/, t'/, 

a- ti ' t'Í 

4.2.1. Os dois substantivos -'Zérég 'pele' e - lá 'dág 'gor
dura' nao sofrem mudan~a na raíz, como acontece na se~ao 
3.3.4. 
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4.2.2. Naqueles substantivos que possuem /~/ e /i/ inici
ais, nao ha mudan~a de possessivos regulares. Os prefi xos 
sao todos regulares em tom, incluindo aqueles com -'ixo 

'sombra' que se mostram irregulares na forma do possessivo 
simples. Na terceira pessoa do singular e na terceira do 
plural, a-+ /i/ se torna em ay-. 

'ces ta' ('á:.A) 'sombra' ( ' i .-B) 

'o:-do 'oy-xo 

'e :-do ' ey-xo 

'a:-do ' ay-xo 

'pa:-do 'pay-xo 

toy-'ádo toy-'ixo 

mey-'ádo mey-'ixo 

'a:-do ' ay-xo 

~ 

5. SUBSTANTIVOS OPCIONALMENTE POSSUIDOS. Os prefixos que 
ocorrem em substantivos opcionalmente possuidos sao iguais 
aqÚeles que aparecem nos substantivos obrigatoriamente po~ 
suidos. Mas, os substant_~vos opcionalmente possuidos apr~ 
sentam um morfema adicional ma-, que recebe o mesmo tom 
que os prefi xos dos substantivos possuidos. Nao ha 

d 
. 8 mu an~a na ra1z. 
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'vasilha a prova de agua' 
o-ma-'pá:ná:b 
e-ma-'pá:ná:b 
xi-ma-'pá:ná:b 
pa-ma-'pá:ná:b 
tóy-á- 'pá:ná:b 
méy-á-'pá:ná:b 
tá-má-'pá:ná:b 

1 arara' 
o-ma-'káhár 
e-ma- 'káhár 
xi-ma-'káhá.r 
pa-ma-'káhár 
tóy-á-'káhár 
méy-á-.'káhár 
tá-má-'káhár 

Quando o possuidor e reflexivo nao ha mudan~a na raíz, 
mas os prefixos sofrem as mudan~as regulares. Porém, o 
morfema ma- permanece como tom alto, apos prefixos que 
terminam em consoante. 
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o-ma-'pá:ná:b 
e-ma-'pá:ná:b 
a-ma-'pá:ná:b 
pa-ma-'pá:ná:b 
toy-á-'pá:ná: b 
mey-á-'pá:ná:b 
a-ma-'pá:ná:b 

'arara• 
o-ma-'káhár 
e-ma-'káhár 
a-ma-'káhár 
pa-ma-'káhár 
toy-á-'káhár 
mey-á-'káhár 
a-ma-'káhár 



NOTAS 

l. A lingua surui pertence a familia monde, tronco tupi. 
Os falantes nativos desta lingua sao, calculadamente, em 
numero de 250, e habi.tam no Territorio Federal de Rondonia. 
As pesquisas de campo na lingua aqui analisada foram inicj_ 
adas pela autora, em novembro de 1971, sob os auspicios do 
Sunrner Institute of Linguistics. 

Este trabalho foi elaborado durante o Seminario de 
LingUTstica realizado de setembro a dezembro de 1976, em 
Porto Velho, Territorio Federal de Rondonia, cujo coorde
nador foi o Dr. Joseph E. Grimes. 

2. Os fonemas aqui apresentados sao os seguintes: vogais 
altas: i,e,u (alta central nao-arredondada); vogais 
baixas: a,o. As vogais apresentam os correlativos: 
nasalizados (nasais): V; alongados: V:, e os alongados 

-nasalizados: V:. Consoantes: p,t,s (africada alveopala-
tal), k,.b,d,j (africada alveopalatal), g,m,n,nh (nasal 
alveopalatal), g (nasal velar), h (fricativa interdental), 
x (fri·cativa alveopalatal ' concava), Z,r (alveolar vibran
te), w e. y. O tom al to é representado por ¡-¡e o tom 
baixo nao é representado nos exemplos dados. 
tonais, o tom bai.xo e representado por / /. 
e simbolizada por', antes da silaba tonica, 
nas quais é possivel distinguir tal silaba. 
1.3.5.). 

Nos quadros 
A acen tua~ao 
nas palavras 
(se~ao 
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3. Existe alguma incerteza sobre o .uso de a- ou ta- como 
prefixo da terceira pessoa do plural com verbos intransitj_ 
vos. Apos alguma hesita~ao a respeito de exemplos orais 
dados deste uso, um ajudante lingüistico da autora esco
lheu ta-, ªº passo que outro nao quis usa-lo com raizes 
isoladas. Em quadros paradigmaticos, o segundo ajudante 
prefere usar ta- para sujeitos-livres, mas nao para a raiz 
verbal: máted tá-jé a-ker (ontem eles-passado eles-dormir) 
'Ontem eles donniram'. 

Em textos gravados que duram duas horas, ta- é empreg! 
do apenas tres vezes em verbos intransitivos. 

4. As mudan~as morfofonemicas na consoante ini.cial de urna 
raiz substantiva ou verbal estao resumidas nos quadros se
guintes. As col unas mostramos prefixos, e as fileiras 
horizontais identificam a consoante inicial de cada raiz. 

Verbos Intransitivos 
Verbos Transitivos e 

~ 

e Substantivos Refle -
xi vos Possuidos. 

Substantivos Possuidos. 
1 

o- p t k h w - l o- m· n g m n y 

e- p t k h w - l e- m n g m n y 

a- p t k h w ~ . . 
-a:~--~--x- p t k X m n X 

- l pa- m n g w - l pa- m n g m n y 

toy- p s k X ~ 
J 

k ~ nh toy- p s X X 

mey- p s k X ~ 
J 

k ~ nh mey- p s X X 

a- p t k h w 
J 

~- p t k h m n X 
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A palavra betl gá 'botoque' conserva a oclusiva sonora 
/b/ em todos os prefixos. 

5. Em pelo menos urna raíz de tom baixo na primeira sila
ba, ha varia~ao livre do tom daquela silaba na primeira 
pessoa exclusiva e na segunda pessoa do plural. O tom 

/ / / 

pode ser alto ou baixo: toy-ey'wa ou t oy-'eYúJa 
(nos=excl .-falar} 'falamos'. 

6. O sujeito, geralmente, esta implicito no contexto, nao 
criando, portanto, nenhum problema de compreensao para o 
falante nativo. Em outras ocasioes, o sujeito esta expre~ 
so sob forma de sujeito livre. 

7. Com verbos transitivos, nao se usa xi-. Ha somente 
~ 

urna raiz perema 'falar com' onde xi- pode ser utilizado 
como alternativa de ~. Ern substantivos possuidos, porém, 
xi- e o préfixo mais freqüentemente empregado, e constitui 
provavelmente a forma basica. 

8. O morfema ma- sofre a mudan~a normal, tornando-se em 
a-, apos fonnas com consoante final. Ha algumas mudan~as 
morfofonemicas em raizes com vogal inicial, e algumas mu
dan~as tonais entre raizes possuidas e nao-possuidas. 
Tais mudan~as devem ser investigadas antes de se fazer urna 
anilise completa do assunto. 
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