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Clausulas Semanticas 
na Lingua Apinaje 

LINDA KOOPMAN 

O. INTRODU<;.Ao. A clausula expressa uma corrente de 
..... 

consciencia p ela qual se transfere uma mensagem de uma 
pessoa a outra. A clausula semantica pode ser analisada 
em termos de processo e de fun9ao. Os processes indi
cam em que estado ou ac;ao os participantes nomeados na 
clausula tomam parte. Os participantes sao expressados 
na estrutura superficial por substantives ou frases nomi
nais . As rela9oes entre um e outro participante, e entre 

.... 
estes e os processes sao de s c r it a s pelo pap el de cada 
participante. Hana l:lngua Apinaje 1 cinco classes princi
pais de processo e vinte tipos de papel. Os diversos pro 
cesses possuem variadas combina9oes funcionais, ou ma
trizes de papel, poss1veis. 

1. OS PROCESSOS ATIVOS abrangem determinados mo 
vimentos ou atividades desempenhados pelos participan
tes . Tais p rocesses sao realizados na estrutura superfi 
c ial por verbos, apku 'comer' , 'prot 'correr', gar 'dor
m ir'. 

1. 1. Inventario de papeis semanticos relacionados ine
rentemente a processes ativos. Dos dez papeis semanti -
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cos relacionados inerentemente a processos ativos, seis 
deles formam pares em relac;ao apositiva e sao mutua
mente exclusi VOS. Estes sao agente: orig em, alcance: re
sultado e beneficiario: maleficiario. 

1. 1. 1. 0 agente e 0 participante animado que in i c i a e 
comp 1 et a a ac;ao especificada pelo verbo. 0 pap el de 
agente leva impl{cita a voli9ao. Na sua estrutura superfi
cial, 0 agente e realizado como sujeito do verbo superfi
cial. 

1) Na-2 -J2.?. gor. 
tempo eu dormir 

'Eu dormi. 1 

,,. ._ 4lllJ A 

2) A-kra na kupe xe kaxo. 
seu-filho tempo de nao-ind{gena pano rasgar 

1 Seu filho rasgou o pano.' 

3) Na ~ 'te kuje 'o apku 
tempo eu - acostumadamente colher com comer 

'Costumo comer com colher. ' 

4) - - - ..... - -Pegi na a-kra ma pixo 'o go. 
Pegi tempo seu-filho para banana uma dar 

'Pegi deu uma banana ao seu filho (de voce). I 

s> Na ka ix-pe gor. - .... 
tempo voce me-de dormir 

..... 
'Voce adormeceu. 1 

6) Mes ti krak ri na pa kam ix-ka to 
mesa embaixo tempo eu a ele eu - encontrar 

'Eu o encontrei embaixo da mesa. 1 

7) Kaga na pry ka'pe 'ka. 
cobra tempo vereda atravessar 

'A cobra atravessou a vereda. ' 
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1. 1. 2. A origem e participante inanimado que constitui a 
causa nao-instigativa da a<;ao especificada pelo verbo. ~ 
realizada na estrutura superficial como sujeito do verbo 
superficial. 

8) Ar[gro tyx na I aroj 0 

di.a forte tempo arroz causativizador 
... 

gra. 
secar 

'0 sol secou o arroz.' 

9) Kuvy na meo 'o kagro. 
fogo tempo comida causativizador quente 

'0 fogo esquentou a comida. 1 

1.1. 3. 0 paciente e a entidade afetada OU influ{da pelo 
processo especificado pelo verbo. ~ realizado como obje
to na estrutura superficial. 

A -10) Myo na kay xumnha. 
Myo t empo amendoim mastigar 

A 

' Myo mastigava amendoim. ' 

11) Ire na vapo 'o jat kvy. 
Ire t empo faca com batata doce desenterrar 

'Ire desenterrou batata doce com uma faca.' 

12) Na pa kep raraj'kry japro. 
tempo eu dele laranjas algumas comprar 

1C omprei algumas laranjas dele.' 

13) .,... ' ...,. A " Arigro tyx na 'aroj o-gra. 
dia forte tempo arroz causa tivizador secar 

'0 sol secou o arroz.' 

1.1. 4. 0 alcance ea entidade inanimada que expressa a 
qualidade ou amplitude da ac;ao especificada pelo verbo. ~ 
realizado como objeto na estrutura superficial. 
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Alcance de qualidade: 

14) Na 
tempo 

pa ci 'a api. , 
eu arvore em subir 

'Eu subi na arvore. ' 

15) Ire na karo pe. 
Ire tempo desenho mostrar 

'Ire mostrou o desenho. ' 

Alcance de amplitude: 

16) Na 3 apenh 'o kamat. 
, ... . 

tempo trabalhar ate a no1te 

'Ele trabalhou o dia inteiro. ' 

17) Na avry 'a 'prot. 
tempo longe em correr 

'Ele correu longe.' 

1.1. 5. 0 resultado e a rela9ao entre a ac;ao e 0 produto 
da ac;ao. E realizado como objeto na estrutura superfici
al. 

18) Na pa meo - A nhipex. 
tempo eu comida fazer 

'Eu fiz comida.' 

19) Na ka kava 'y . 
tempo 

..... 
voce cesto tecer 

..... 
'Voce teceu um cesto. ' 

1.1. 6. 0 instrumento e 0 objeto inanimado us ad 0 pelo 
agente para completar a ac;ao especificada pelo verbo. E 
expressado na estrutura superficial por um substantive 
seguido de o 'com'. 

0 papel ihstrumental parece nao associar- se com as 
matrizes de papel (agente, resultado), (agente, alcance), 
e (origem, paciente). 
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20) Myo na kuxe 'o kokja pi . 
..... 

Myo tempo espingarda com iguana matar 

'Myo matou o iguana com espingarda.' 
- - A ' 21) Ka na ka ken kurot 10 kvyr 

..... ..... 
voce tempo voce ralador com mandioca 

..... 
ke ... 
ralar 

'Voce ralou a mandioca com o ralador.' 

1. 1. 7. 0 beneficiario e 0 participante animado que tira 
proveito da a9ao especificada pelo verbo. 1£ marcado na 
estrutura superficial par um substantivo ou pronome se
guido de ma I para f • 

':"""' A ,..-.. 

22) Pa a-ma p-1xo, re. 
A 

eu voce-para fruto colher 
..... 

'Eu colho fruto para voce. 1 

23) Ix-ma kava 10 nhipex. 
eu-para cesto um fazer 

1F a9a um cesto para mim.' 

1. 1. 8. 0 maleficiario e 0 participante animado privado 
pela a 9ao especificada pelo verbo. 1£ marcado na estru
tura superficial por um substantivo ou pronome seguido de 

..... 
~ 'de'. 

- • A ' 24) Ix-kra na ix-pe a. 
meu-filho tempo me-de doente 

'Meu filho esta doente. ' 

25) Na Pegi ix-kra pe vapo kryr. 
tempo Pegi meu-filho de fa ca quebrar 

1Pegi quebrou a faca de meu filho. 1 

26) Myo na a-pe a-nho pixo kre. 
..... .... 

Myo tempo voce-de sua banana comer 
..... ..... 

'Myo comeu sua banana (de voce). ' 
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1. 1. 9. 0 locativo e a entidade que especifica a localiza-
9ao da a<;ao especificada pelo verbo. ~ realizado na es
trutura superficial por um substantivo seguido de partl'cu
la locativa. Nos dados colhidos para o presente estudo 
ve-se que combina com as mat r i z es de pap el (agente), 
(agente, paciente), e (agente, comitativo). 

27) Prire na kapot a amnhi'kati. 
cr1an9a tempo fora em brincar 

' A crian9a brincou fora.' 

28) Ire na a'kunf kama kume. 
Ire tempo sel va em Jo gar 

'Ire o jogou na selva. 1 

- ..... -29) Na gox kam xva. ,,. 
tempo corrego em tomar banho 

'Ele tomou banho no corrego. ' 

30) Pegi ikrem axa. 
Pegi casa-em entrar 

'Pegi entrou na casa. 1 

1. 1. 10. 0 comitativo e 0 participante animado que coope
ra com o agente na realiza9ao da a<;ao especificada pelo 
verbo. 0 papel comitativa comb in a sempre com o de 
agente. Pode ser realizado na estrutura superficial por 

..... 
um substantive ou pronome seguido de kot 1 com 1 quando o 
participante e co-agente na a<;ao. Pode tambem possuir a 
forma superficial de substantivo ou pronome seguido de o 
'com' quando o agente faz com que o co-agente realize a 
a<;ao especificada. 

31) - - ..... - ..... 
Kagro na ma gox ma kot 
Kagro tempo embora 

,,. 
com ele corr ego a 

-te . . ir 

'Kagro foi ao corrego com ele.' 
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32) Na 
tempo 

'tax 
..... 

kot . -irma com 
'o studa. 
estudar 

'Ela estudou com sua irma (dela). 1 

33) Na pa amy ne ma ato 4 
..... ..... 

tempo eu segurar voce e embora voce- com 

-mo . . 
1r 

. ..... 
'Eu leve1 voce.' 

1. 2. Matrizes de papel determinadas por processes ati
vos. 

1 . 2.1. Agente 

34) Na ka muv. 
tempo voce (agente) chorar 

.... 
'Voce chorou. ' 

-35) Ix-kra na akunha. 
meu -filho (agente) tempo . 

rir 

'Meu filho riu. ' 

36) Ire -na ra apku. 
Ire (agente) tempo 

. , 
Ja comer 

'Ire ja comeu. ' 

37) Na pa -ixko. 
tempo eu (agente) beber 

1 Eu bebi. ' 

1. 2. 2. Agente-paciente 

-na rop 38) Ix-krare 
meu- filho (agente) tempo cachorro (paciente) 

kura. 
bateu 

'Meu filho ba teu no cachorro. ' 
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- . 3 9) Ire na parxi 
Ire (a gente) tempo melancia (paciente) 

- ..... nhipo. 
cortar ao comprido 

'Ire cortou a melancia ao comprido.' 

40) Vajaga na panhf jako. 
paje (agente) tempo {ndio (paciente) soprar 

'0 paje soprou no mdio. 1 

41) Amnhy -na 
marimbondo (agente) tempo 

ix-pa 
... 

kanhvy. 
meu-bra90 (paciente) ferroar 

'0 marimbondo me ferroou o bra 90. 1 

No caso de determinados verbos com matriz (agen
te, paciente), a lfngua Apinaje possui diversas formas su
perficiais para USO em procesSOS repetitiVOS e nao-repe
titiVOS. As seguintes combina 9oes de papel levam verbo 
na forma repetitiva, indicando assim que o processo se 
repete var i as vezes: (agente singular, agente plural), 
(agente plural, paciente singular), (agente singular, paci
ente singular). 

Agente singular, paciente plural 
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A a gao afeta varios partici.pe1:ntes. 

-42) Ix-krare na 
meu-filho (agente) tempo 

ropje tak. 
cachorro-pl (paciente) bater-pl 

1 Meu filho bateu (repetidas vezes) nos 
cachorros. ' 



- -na me 43) Am.nhy 
marimbondo (agente) tempo pl 

1x-pa ' kamnhvy. 
meu brac;o (paciente) ferroar-pl 

'0 marimbondo me ferroou o bra90 (repetidas 
vezes). 1 

Agente plural,, paciente singular 

A ac;ao e realiz,ada por varies agentes. 

44) Me'krare -na rop 
pl crian9as (agente) tempo cachorro (paciente) 

tak. 
bater- pl 

'As crian9as bateram no cachorro (repetidas 
vezes). ' 

45) Me amnhy na 
pl marimbondo (agente) tempo 

ix-pa kamnhry. 
meu- bra90 (paciente) ferroar 

'Os marimbondos me ferroaram o bra90.' 

Agente singular., paciente singular 

A ac;ao e repetida varias vezes por um agente singu
lar num paciente singular. 

-46) Ix-krare na rop 
meu- filho (agente) tempo cachorro (paciente) 

tak. 
bater muitas vezes 

'Meu filho bateu no cachorro muitas vezes. ' 

309 



47) Amnhy -na 
marirnbondo (agente) tempo 

ix-pa ' kamnhvy. 
meu-bra90 (paciente) ferroar-pl 

10 marimbondo me ferroou o brac;o muitas 
vezes.' 

1. 2. 3. Agente-paciente-instrumento 
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48) Ix-krare na pf 

49) 

meu-filho (agente) tempo pau 

o rop kura. 
com (instrumento) cachorro (paciente) bater 

'Meu filho bateu no cachorro com um pau.' 

Ire na vapo 'o 
Ire (agente) tempo fa.ca com (instrumento) 

':"' ....... 
nh1po. 

. 
parx1 
melancia (paciente) cortar ao comprido 

'Ire cortou a melancia ao comprido com uma 
faca.' 

-50) Vajaga na xikar 0 

paje (agente) tempo cigarro com (instrumento) 

panhf' jako. 
fndio (paciente) soprar 

'0 paje soprou no mdio com cigarro. t 

- ....... 51) Amnhy na pery 
marir.p.bondo (agente) tempo ferrao 

'o 1x-pa 
com (instrumento) meu-bra90 (paciente) 

' kanhvy. 
ferroar 

10 marimbondo me ferroou o brac;o com o 
ferrao dele. ' 



-suas-maos 
5 2) Pegi na 

Pegi (agente) tempo 
Pkra 

A. 

10 tep pyne. 
com (instrumento) peixe (paciente) apanhar 

'Pegi apanhou peixe com as maos.' 

53) Tyr 10 na 
folhas de banana com (instrumento) tempo 

menijaja mry kupu. 
mulheres (agente) carne (paciente) embrulhar 

'As mulheres embrulharam a carne com folhas 
de bananeira. 1 

54) Pax na P-kop 
Pax (agente) tempo seu- unha do dedo 

' o amnhf 
com (instrumento) ela mesma (paciente) 

A. 

kakre. 
arranhar-se 

'Pax se arranhou com as proprias unhas. ' 

55) Kramenh o na 
machado com (instrumento) tempo 

- - ' panhi ror kukvy. 
mdio (agente) babac;u (paciente) quebrar 

' Com um machado o fndio quebrou babac;u.' 

- A. 56) A'i o na Gre'o 
A. 

agulha com (instrumento) tempo Gre'o (agente) 
- ..... kupe xe kay. 

nao-ind{gena pano (paciente) costurar 
A. 

'Com uma agulha Gre'o costurou o pano. 1 
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1. 2. 4. Agente-paciente-beneficiario 

57) Pegi na a-ma 
Pegi (agente) tempo voce-para (beneficiario) 

tep go. 
peixe (paciente) dar 

- • A 'Pegi deu pe1xe a voce.' 

58) Pa kam4 

eu (agente) para ele (beneficiario) 

pi ka'te. 
lenha (paciente) rachar 

'Eu racho lenha para ele. ' 

1. 2. 5. Agente-paciente-maleficiario 

5 9) Na panhi ix-pe 
tempo (ndio (agente) mim-de (maleficiario) 

-amuxu. 
esconder-se 

'0 fndio se escondeu de mim. ' 

60) Na ra 'ipeexa kep 
tempo ja seu pai (agente) de ele (maleficiario) 

ty. 
morrer 

'0 pai dele ja morreu.' 

61) Na tep renhxa 
tempo peixe coisa-para-tirar (agente) 

kep tem. 
dele (maleficiario) cair 

10 anzol caiu dele. ' 
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1. 2. 6. Agente-paciente-locativo 

62) Na pa kava kama kuxi. 
tempo eu (agente) cesto dentro (locativo) por 

'Eu o pus dentro do cesto. ' 

6 3) Kagro na pyka -p 
Kagro (agente) tempo chao-em (locative) 

A 

'aroj koror. 
arroz (paciente) espalhar 

1Kagro espalhou o arroz no chao.' 

1. 2. 7. Agente-locativo 

64) Na pa gox kam 
tempo eu (agente) corrego em (locative) 
. . :""" 

1-Jar1. 
eu-pular 

'Pulei no corrego. I 

65) Ka na ka ga 
voce (agente) tempo voce patio 

pu'a a-prot. 
ao redor (locative) 

A 

voce-correr 

1 Voce correu ao redor do patio. ' 

66) Ire na gox kam 
Ire (agente) tempo corrego em (locative) 

-opty. 
dar cambalhota 

'Ire deu cambalhota no corrego. I 

67) Kuvenh na orkvy kama 
passaro (agente) tempo casa em (locative) 

to. 
voar 

10 passaro voou para dentro da casa. 1 
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1. 2. 8. Agente-alcance 
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68) Ix-na na 
minha-mae (agente) tempo 

ix-ta akunha. 
mim-em (alcance de qualidade) rir-se 

I Minha mae se riu de mim. I 

69) Na kot kupe 
tempo ele (agente) nao-indfgena 

kaper mar. 
fala (alcance de qualidade) ouvir 

..... 
1Ele entende portugues.' 

-70) Ire na 

71) 

Ire (agente) tempo 

karo pe. 
desenho (alcance de qualidade) mostrar 

'Ire mostrou o desenho. ' 

Ka -na ka 
voce (agente) tempo 

...... 
voce 

" kaga 
livro (alcance de qualidade) 

..... . 
'Voce olhou o l1vro. 1 

pumu. 
olhar 

72) Na a 'o kamat. 
tempo doente ate noite (alcance de extensao) 

'Ele estava doente o dia inteiro. ' 

73) Na -ot tjrx 0 , 
tempo dormir muito ate 

apka'ti. 
amanha (alcance de extensao) 

1 Ele dormiu a noite inteira. ' 



1. 2. 9. Agente-resultado 

74) Na ka meo 
tempo voce (agente) comida (resultado) 

-xam. 
cozinhar 

' Voce cozinhou a comida.' 

75) Myo na orkvy nh[pex. 
A 

Myo (agente) tempo casa (resultado) fazer 
A • 

' Myo constru1u uma casa. ' 

76) Na pa a'kre nhlpex. 
tempo eu (agente) buraco (resultado) fazer 

' Eu cavei um buraco.' 

77) - ' - A Kagro na kava nhipex. 
Kagro (agente) tempo cesto (resultado) fazer 

' Kagro fez um cesto. ' 

78) Na ka ' kava 'Y· 
A 

cesto (resultado) tempo voce (agente) tecer 
A 

' Voce teceu um cesto.' 

1. 2.10. Agente-comitativo 

79) Na ' tox kot 'o studa. 
tempo irma (agente) com (comitativo) estudar 

'Ela estudou com sua irma (dela).' 

so> Ka ix-kot -te. 
voce (agente) mim-com (comitativo) vir 

'Venha comigo.' 
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1. 2. 11. Agente-comitativo-locativo 

81) Kagro na ma gox 
Kagro (agente) tempo embora corrego 
- ..... -ma kot te. 

ate (locativo) cQm ele (comitativo) ir 

1Kagro foi ao corrego com ele. 1 

1. 2. 12. Origem -paciente 
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' 82) Ka kagro 
pele quente (origem) 

-na kup1. 
tempo (paciente subentendido) matar 

1Uma febre o matou. ' 

83) 'Axenh na Pegi 
relampago (origem) tempo Pegi (paciente) 
. ..... 
Jae. 
assustar 

..... -'0 relampago assustou Pegi. ' 

-84) Kuvy na rop 
fogo (origem) tempo cachorro (paciente) 

..... 
o xet. 
causativizador queimar 

r 0 fogo queimou o cachorro. I 0 cachorro foi 
queimado pelo fogo. ' 

""" - - ......... 85) Kok na pi 'o 
vento (origem) tempo folhas (paciente) 

' 'o anhgra. 
causativizador espalhar 

'0 vento espalhou as folhas. I As folhas foram 
espalhadas pelo vento. r 



86) - -- kagroo Kuvy na meo 
fogo (origem) tempo comida (paciente) quente 

10 fogo esquentou a comida. 1 

1.2.13. Paciente-alcance 

87) Na ..... 
kuxe panh 50 

tempo arco (paciente) val er 50 

cruze1ros. 
cruzeiros (alcance de extensao) 

'0 arco vale 50 cruzeiros. ' 

2. Os PROCESSOS LOCUTIVOS abrangem aqueles mo
mentos em que um participante, o falante, conversa com 
outro participante, o ouvinte. Sao realizados na estrutura 
superficial na qualidade de verbos como akij 'chamar', 

' -kuvy 'pedir', kaper 'falar'. 

2. 1. Inventario de papeis semanticos relacionados ine
rentemente a processos locutivos. Apenas tres papeis se
manticos - OS de falante, ouvinte e proposigao - OCOrrem 
normalmente com os processos verbais locutivos. 

2. 1. 1. 0 falante e aquel e participante humano que realiza 
o ato comunicativo especificado pelo verbo locutivo. 0 fa
lante possui na estrutura superficial a forma de sujeito de 
clausula. 

88) Na pa Irepxi kafe 'a kuvy. 
tempo eu Irepxi cafe sobre perguntar 

'Perguntei a Irepxi acerca do cafe.' 
..... - ""' Gre'o na Myo ku'kja. 
""' ..... Gre' o tempo Myo perguntar 

89) 

..... ""' 1Gre'o perguntou a Myo.' 

2. 1. 2. 0 ouvinte e 0 participante animado a quern e diri
gida a fala especificada pelo verbo locutivo. ~ realizado 
como objeto na estrutura superficial. 
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90} Na Kagro kam Ire jare. 
tempo Kagro a ele Ire falar sobre 

'Kagro lhe falou acerca de Ire. 1 

91) Na pa Myo ma ix-kaper. 
A 

tempo eu Myo a ele eu -falar 
. .... 

1 Eu fale1 com Myo. ' 

2.1. 3. A proposic;ao e o relatorio do material processa
do. Pode ser realizada em forma de uma declara9ao do 
processo inteiro, uma apresenta9ao abreviada do mesmo, 
ou uma frase nominal que substitua tal processo. No caso 
de verbos de processo locutivo, a proposi9ao e realizada 
na estrutura superficial por um substantivo ou uma cita--9ao. 

92} Na Irepxi kafe - ... 
pa a kuvy. 

tempo Irepxi 
, 

sob re pedir eu cafe 

'Pedi cafe a Irepxi. I 

Na Kagro kam Ire -Jare. -
93) 

tempo Kagro a ele Ire sobre falar -
1 Kagro lhe falou acer ca de Ire. ' 

2. 2. Matrizes de papel determinadas por processos locu
tivos. 

2. 2. 1. Falante-ouvinte 

94) Na Tamgakti - .... ma 'ex. 
tempo Tamgakti (ouvinte) a ela mentir 

1Ele mentiu a Tamgakti. 1 

95) Na pa Irepxi ma 
tempo eu (falante) Irepxi (ouvinte) a ela 

akij. 
chamar 

1 Chamei a Irepxi. 1 
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...... - -96) Myo kra na na 
Myo crianc;a (falante) tempo mae (ouvinte) 

- -ma amyra. 
por ela gri tar 

'A crian<;a de Myo chamou a mae dela. I 

-2. 2. 2. Falante- ouvinte- proposic;ao 

97) Na Kagro ~m 
tempo Kagro (falante) a ele (ouvinte) 

Ire jare. 
Ire (proposi9ao) falar sobre 

'Kagro lhe falou acerca de Ire. 1 

98) Na pa Irepxi 
tempo eu (falante) Irepxi (ouvinte) 

- ... kafe a kuvy. 
cafe (proposic;ao) sobre pedir 

'p edi caf e a Irepxi. I 

3. Os PROCESSOS MENTAIS abrangem estados mentais 
de percepc;ao ou experiencia por parte de um participante 
animado: amaxper 'pensar', amyti 'sonhar', omu 1ver' . 

3.1 . Inventario de papeis semanticos inerentemente rela
cionados a processos mentais . 

3.1.1. 0 experimentador e 0 participante que experimen
ta o estado mental ou sensorial descrito pelo verbo. Ele 
e realizado na estrutura superficial na qualidade de sujei
to. 

99) Na panhf orkry pok kot amYti. 
tempo 1ndio casa fogo com sonho 

'0 fndio sonhou que a casa dele estava 
queimando. 1 
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- ...... 100) Ire na kapot 'a kupe xe 
Ire tempo fora em nao-ind:lgena pano 

nhunh ma 'amaxper. 
secar sabre pensar 

'Ire pensou nas roupas que se secavam la 
fora. ' 

3. 1. 2. A proposigao e o relatorio do material processa
do. Pode assumir a forma de uma declarac;ao do processo 
inteiro, de uma forma abreviada do mesmo, ou de uma 
frase nominal que o substitua. Com verbos de processo 
mental, a proposigao e realizada na estrutura superficial 
por uma clausula obl:lqua 5 seguida de omu 'saber', kuma 
'entender', amaketkati 'esquecer', e kamnhfx 'suspeitar', 
OU por uma C 1aUSU1 a encaixada apos amyti t sonhar1 , 

'amaxper 'pensar', e mar 'ouvir' . 

1 oi) Kagro kot ' Apor pur parpra kot omunh. 
Kagro ele 'Apor ro9a limpar com ver 

'Kagro sabia que 'Apor iria l impar a roc;a. ' 

102) Kagro na kot Belem kam 1 0 studa 
Kagro tempo ele Belem em estudar 

ma amnhi jarenh mar. 
ele- mesmo dizer ouvir 

'Kagro ouviu dizer que ele ia estudar em 
Belem.' 

3. 2. Matrizes de papel determinadas por processos men-
...... 

tais . Os dados colhidos contem apenas uma matriz deter-
minada por verbos de processo mental -- a de experimen
tador- proposigao. 

...... 
103) Ixte a'krore kot 

eu (experimentador) veneno de peixe ele 
...... 

tep par kot om unh. 
peixe matar com ver (proposi~ao) 

'Eu sabia que o veneno iria matar o peixe. 1 

320 



..... -104) Myo kot o vapo pikunok ..... 
Myo (experimentador) ele sua faca perder 

..... 
kot omunh. 
com ver (proposi9ao) 

..... 
'Myo sabia que tinha perdido sua faca (dele). ' 

..... 
105) Ixte Irepxi apka'tim pox 

eu (experimentador) Irepxi amanha chegar 

ma 1arenh mar. 
com dizer ouvir (proposi9ao). 

'Eu ouvi que Irepxi vinha amanha. 1 

..... 
106) Kagro kot Myo kra 

..... 
Kagro (experimentador) ele Myo crian9a 

aja jarenh mar. 
doenc;a dizer ouvir (proposi9ao) 

1Kagro ouviu que o filho de Myo estava doente. 1 

- ..... 107) Ire na Kagro pox 
Ire (experimentador) tempo Kagro chegar 

..... ..... . 
kot amyt1. 
com sonhar (proposi9ao) 

'Ire sonhou que Kagro iria voltar. 1 

108) Gre'o na Sebastiao 
Gre' o (experimentador) tempo Sebastiao 

ma kr1 rax ma tern 
embora cidade grande ate ir 

ma I amaxper • 
a ele (proposic;ao) pensar 

1Gre10 pensava que Sebastiao tinha ido a 
cidade. ' 
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109) Na pa kot . -ix-ma 
tempo eu (experimentador) ele mim-a 

kanexa nhorta o i-zamaketka ti. 
remedio dar (proposigao) eu esquecer 

'Eu me esqueci de que ele me tinha dado o 
remediO. I 

110) Na pa kot ix-pe 
tempo eu (experimentador) ele mim-de 

a I kinh a kamnhlX. 
roubar em (proposigao) suspeitar 

'Eu suspeitei que ele tinha roubado de mim.' 

4. Os PROCESSOS RELACIONAIS se m a nifestam em for
ma de uma relagao entre duas entidades participantes, ou 
entre uma entidade participante e um atribu to. Estes pro
cesses podem ser analisados em termos de seis tipos de 
pap el. 

4. 1. Processes identificacionais. Estes expressam o pa
pel de identidade entre o participante que carece de iden-- ...... tificagao e a referencia pela qual se faz a mesma. 

4. 1. 1. 0 identificado e 0 participante que carece de iden
tificagao e e identificado atraves de referencia a uma se
rie de caracter1sticas t1picas. ~ realizado como sujeito 
na estrutura superficial. 

4. 1. 2. 0 identificador e 0 participante OU entidade a que 
se refere para identificar definitivamente o participante 
que carece de identificac;ao. Manifesta-se na estrutura 
superficial na qualidade de clausula obl{qua encerrada pe
lo elemento -~ 'especificador' : 
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-111) Kot aviao ri mrar -ele aviao. pilotar ao redor 

xvYnhti ta kep 
pessoa especificador (identificador) chamar 

Joao. 
J oao (identificado) 

I 0 pilOtO e J OaO. I 

4. 2. Processes atributivos. Estes expressam a rela9ao 
entre o participante e alguma caracter1stica a ele atribu{
da numa rela9ao de inclusao de classe. 

4. 2. 1. 0 atribuinte e 0 participante portador de atributo. 
Manifesta-se na estrutura superficial na qua 1 id ad e de 
substantivo animado ou inanimado ou no elemento za 1 is
to'. 

4. 2. 2. 0 atributo e a caracter1stica que descreve 0 par
ticipante. Manifesta-se na estrutura superficial na quali
dade de substantivo ou adjetivo. 

' ~ 112) Kaga kamrek -na. 
livro (atribuinte) vermelho (atributo) tempo 

1 ~ um livro vermelho. 1 

113) Pegi na prek. 
Pegi (atribuinte) tempo alto (atributo) 

1Pegi e alto. I 

~ -114) A-xe na Ja. 
seu-pano (atribuinte) tempo este (atributo) 

'Este e 0 seu pano. I 

-115) Ix-kra na Ja. 
meu-filho (atribuinte) tempo este (atributo) 

1Este e 0 meu filho. I 
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4. 3. Processos estativos. Estes expressam re 1 a 9 o es 
provisorias entre participante e atributo. 

4. 3.1. 0 paciente (cf. 1.1. 3.) ea entidade afetada OU in
fluenciada pelo processo especificado pelo verbo. Reali
za-se como sujei,to na estrutura superficial. 

4. 3. 2. 0 atributo (cf. 4. 2. 2.) e a qualidade que descreve 
o participante. ~ realizado como adjetivo na estrutura 
superficial. 

116) Meo na ra kagro. 

117) 

118) 

comida (paciente) tempo ja quente (atributo) 

'A comida esta quente. ' 
..... -1Aroj na ' gra. 

arroz (paciente) tempo seco (atributo) 
, 

'0 arroz esta seco. ' 

Na 
(paciente subentendido) tempo 

..... 
'kamrek. 
vermelho (atributo) 

'~ vermelho.' 

119) Na 'ipu. 
(paciente subentendido) tempo cheio (a tribu to) 

'Esta cheio.' 

4. 4. Processes incoativos. Estes expressam o processo 
pelo qual um participante adquire atributos provisorios. 
A forma superficial da clausula incoativa e derivada da 
forma superficial da clausula estativa correspondente me
diante 0 acrescimo do elemento 0 mo 'causativizador ir' 
ao final da clausula estativa. 

4. 4.1. 0 paciente (cf. 1.1. 3. # 4. 3. 1.) e a entidade afe
tada ou influenciada pelo processo especificado pelo ver-
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bo. Realiza- se r:a. qualidade de sujeito na estrutura su-
perficial. 

4. 4. 2. 0 atributo cf. 4 . 2. 2., 4. 3. 2.) e a qualidade que 
descreve o par _ic:.pante. ~ realizado como adjetivo na es
tru tura superf= c:.a:. .. 

120) : .. :€0 na kagro 
co:T.:rla. paciente) tempo quente (atributo) 

-0 mo. 
ca::sa::~zador ir 

: _~ co~:da esta ficando quente.' 

121) Xa 
.. 

gra 
:eTY""po :2. arroz (paciente) seco (atributo) 

-
0 mo. 
ca::.sa':i7izador ir 

;C ar!"oz es"'.:.2. se secando. ' 

122> ~a !'"a : <am r ek 0 

te~po .,,a_ -.-ermelho (atributo) causativizador .. 
-!!!O. 

ir 

1 l:.:s:fi ::~do vermelho. 1 

4. 5. Processos e.ausativos. Mediante estes processos o 
participante !!O pape-:. de agente faz com que o participante 
no papel de pacierte adquira determinado atributo. Na sua 
forma superficia=., a preposic;ao Q antes do atributo indica 
um processo ca~sati-;-o com agente. 

4. 5. 1. 0 ag,ente . ci. 1 . 1 . 1. ) e 0 participante animado que 
inicia e desenvolve a ac;ao especificada pelo verbo. 0 pa
pel de agente implica em voli9ao. Na estrutura superfici
al, o agente e realizado como sujeito do verbo superficial. 
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4. 5. 2. 0 paciente (cf. 1.1. 3., 4. 3.1., 4. 4.1.) e a enti
dade afetada ou influenciada pelo processo especificado 
pelo verbo. ~ realizado na estrutura superficial na quali
dade de objeto do verbo superficial. 

4. 5. 3. 0 atributo (cf. 4. 2. 2., 4. 3. 2., 4. 4. 2.) ea quali
dade que descreve o participante. Realiza- se como adje
tivo na estrutura superficial. 

123) Na pa pixo 
tempo eu (agente) banana (paciente) 

""' ('o 'kamrek). 
causativizador vermelha (atributo) 

1 Eu tornei a banana madura. ' 

124) Na pa 
tempo eu (agente) 

objeto subentendido (paciente) 

( 1 0 'ipu)~ 
causativizador cheio (atributo) 

1Eu fiz com que ficasse cheio. 1 

4. 6. Processos experienciais. Estes expressam a rela
c;ao entre um pa'rticipante animado e um estado sensorial . , . 
prov1sor10. 

4. 6. 1. 0 experimentador (cf. 3.1.1.) e 0 participante 
animado que experimenta o estado mental ou s ensorial 
descrito pelo verbo. ~ realizado como sujeito na estrutu
ra superficial. 

4. 6. 2. 0 estado e a emogao mental OU sensorial nao- ine
rente experimentada pelo participante. 

1 25) Pax na I klnh. 
Pax (experimentador) tempo contente (estado) 

'Pax esta contente. ' 
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..... 
126) Ix-ma kor. 

mirn-a (experirnentador) sede (estado) 

'Estou com sede. ' 

127) A-ma pram. 
voce-a (experirnentador) fome (estado) 

....... , 
' Voce esta com fome.' 

128) Na kagro. 
tempo calor (estado) 

• Ele es ta com cal or. ' 
... 

129) I-xa. 
eu (experimentador) doente (estado) 

'Estou doente. 1 

130) Na ka 
tempo voce (experirnentador) 

a - nhotxva. 
voce-com sono (estado) 

....... , 
'Voce esta com sono. ' 

5. Os PROCESSOSAMBIENTAIS descrevem condi9oes 
meteorologicas em g era l · (p. ex., ·tempo, dia e noite) . 

....... 
Tais processes podem ser analisados em termos de tres 
classes, cada um.a das quais pode co-ocorrer com expres
soes de alcance. 

5.1. Processes ambientais ativos. Estes abrangem de
terminadas atividades meteorologicas realizadas por fe-

..... 
nomenos ambientais em papel de participante. Tal ativi-
dade e realizada na estrutura superficial na qualidade de 
substantivo subj etivo de ambiente mais um de dois verbos 
ativos : ~ 'descer', ape 'agitar'. 

131) Na kok ape. 
tempo vento (ambiente) agita r 

'Esta ventando.' 
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132) Na na vry. 
tempo chuva (ambiente) descer 

'Esta chovendo.' 

5. 2. Processos ambientais estativos. Estes expressam 
rela9oes provisorias entre um fenomeno meteorologico e 
um atributo. 

5. 2. 1. 0 ambiente e um fenomeno meteorologico. Reali
za-se na estrutura superficial em forma de substantivo 
ambiental na fun9ao de sujeito. 

5. 2. 2. 0 atributo e a qualidade que descreve a um parti
cipante ou fenomeno meteorologico. ~ realizado na estru
tura superficial por um adjetivo dentre os de um grupo 
reduzido. 

133) Arfgro t)rx. 
dia (ambiente) forte (atributo) 

'Faz sol. ' 

134) Kakra rax. 
nuvens (ambiente) muitas (atributo) 

' Esta nublado. 1 

5. 3. Processos ambientais incoativos. Estes descrevem 
uma mudanga de tempo ou condi~ao meteorologica. A 
forma superficial da clausula incoativa se deriva da forma 
superficial da clausula ativa ou estativa correspondente 
ffi€diante 0 acreSCiffiO de 0 ffiQ I COffi ir 1 aO final da Clau
SUla. 

135) Na ra kamat o 
tempo ja noite (ambiente) causativizador 

-mo. 
ir 

'Esta anoitecendo. ' 
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136) Na ar1gro -0 mo. 
tempo dia (ambiente) causativizador i r 

'Esta amanhecendo. ' 

137) Kok ' .... apenh -0 mo. 
vento (ambiente) soprar causativizador ir 

•Esta come9ando a ventar.' 

1 38) Kakra rax 
nuvens (ambiente) muitas (atributo) 

o mo. 
causa tivizador ir 

'Esta ficando nublado. ' 

NOTAS 

1. A Ifngua Apinaje pertence a familia lingu{stica Je. Uns 350 indi'genas 
Apinaje habitam duas aldeias ao extremo norte do Estado de Goias na regiao 
centro-norte do Brasil. Quase todos os homens falam razoavelmente o por
tugues nos seus contatos com forasteiros . Mas eles, bem como as mulheres 
da tribo, falam exclusivamente a ll'ngua Apinaje em casa e na aldeia. Pou-.... 
cas mulheres sabem portugues . 

A autora, que passou seis meses entre os Apinaje durante os anos de 
1973-74, agradece ao Ministerio do Interior e a Fundac;ao Nacional do mdio 
(FUNAI) e ao Museu Nacional do Rio de Janeiro a oportunidade de manter 
contatos com a referida tribo sob auspl'cios do Institute Lingiil'stico de Verao 
(SIL). 

Agradece outrossim ao Dr. Ivan Lowe, diretor do seminario lingii1sti
co do SIL realizado em Belem do Para entre os meses de setembro a de
zembro de 1 974 , a Dra. Loraine Bridgeman ea Srta. Mickey Stout do SIL a 
sua valiosa ajuda na elaborac;ao do presente trabalho, e a Francisco, ajudan
te Apinaje, sua generosa contribuic;ao no suprimento de dados lingu{sticos . 

2. Os exemplos aqui contidos sao escritos na ortografia pratica. Os siln
bolos USadOS SaO: OClUSiVaS P, t, X, k, I ; nasaiS m.l n, Ilh (n), g; COiltinu
anteS v, r, j ; vogaisaltase fechadas i, 1, y(l), y({), u, u; vogais medias 
fechadas e, y (e), o, o, a (l); vogais medias abertas e (i'), e (£) , a, a, a (c), 
.... 
o. 

Para uma descric;ao mais detalhada dos fonemas Apinaje v . : Ham, 
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Patricia e Robert Meader, "Apinaye Phonemic and Hyperphonemic Struc
ture", 1963, arquivado no Museu Nacional (Rio de Janeiro) , na Funda9ao Na
cional do fndio (FUNAI) e no Summer Institute of Linguistics (Brasllia) ; 
Ham, Patricia, 11 Morfofonemica Apinaje", Atas do Simposio sobre a Biota 
Amazonica, vol, 2, pags. 123- 126, 1967; Burgess, Eunice e Patricia Ham, 
"Multilevel Conditioning of Phoneme Variants in Apinaye", Linguistics: 
An International Review, Vol. 41, pags. 5-18, julho de 1968. 

Nos exemplos apr esentados, as fun9oes enfocadas sao sublinhadas. 

3. Os pronomes da terceira pessoa do singular sao realizados na estrutu-
ra superficial pela falta de elementos correspondente nos verbos ativos. 

4 . Para uma discussao da morfofonemica Apinaje, v. Ham, Patricia, 
11 Morfofonemica Apinaye", Atas do Simposio sobre a Biota Amazonica, Vol. 
2, pags. 123 - 126, 1967; Burgess, Eunice e Patricia Ham, "Multilevel Con
ditioning of Phoneme Variants in Apinaye" , Linguistics: An International 
Review, Vol. 41, pags. 5 - 18, julho de 196 8. 

5. Para uma des c r i 9 a o tagmemica de clausulas obll'quas, v . Ham, 
Patricia, "Multilevel Influence on Apinaye :Multidimensional Clause Struc
ture", Linguistics : An International Review, Vol. 15, pags. 5-32, junho de 
1965. Recentes desenvolvimentos na teoria lingiilstica poem em relevo a ne 
cessidade de pesquisas futuras na area das clausulas obll'quas. 

T r adugao de Mary L . Daniel 
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