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Apresentac;ao 

APRESENTA<;Á.O 

Novos estudos sobre línguas indígenas concretiza a idéia de 
estimular a produ~ao científica brasileira na área dos estudos lingüísti
cos voltados para as línguas nativas da América do Sul, especialmente 
as línguas indígenas brasileiras, e contribuir para tomar cada vez mais .. 
conhecida e reconhecida essa produ9ao. 

. Neste volume sao publicados 16 artigos elaborados a partir de 
comunica9oes apresentadas na XVI Reuniao da Associa9ao Nacional 
de ~ós-Grad~a9ao e Pesquisa em Letras e Lingüística (ANPOLL), 
reahzada emJunho de 2002, na cidade de Gramado, RS. 

Os textos, lidos criticamente por leitores anónimos foram . ' 
reajustados por seus respectivos autores. Esses textos consistem em 
estudos de fonologia, de gramática, de tipologia, de lingüística his
tórica e de lingüística aplicada sobre línguas das famílias Puruborá, 
Tupí-Guaraní,• Mawé, Je, Karajá, Karíb, Páno, Katukína, Jívaro, 
Tikúna e Irántxe. 

Os autores dos artigos representam várias universidades brasi
leiras, a saber: Universidade Estadual de Campinas - Corbera e 
D'Angelis; Universidade Federal do Rio de Janeiro (Faculdade de 
Letras)-Monserrat; e Museu Nacional - Costa;• Dorigo e Facó Soa
res); Universidade Federal do Amazonas -Franceschini; Universidade 

• A grafia dos nomes de línguas e povos indígenas, neste livro, segue basicamente a convenyao 
para escritos científicos sobre índios brasileiros aprovada em 1953 pela Associayao Brasileira de 
~tropología (Revista de Antropologia, vol. 2, n2 2, p. 50-52 e vol. 3, n2 2, p. 125-132). 

A Dra. Raquel Costa, que vinha tomando-se urna das mais destacadas pesquisadoras de 
línguas da familia Páno, faleceu prematuramente em fevereiro de 2004. 
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de Sao Paulo - Camargo e Pacheco; Universidade Federal de Goiás -
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Nossos agradecimentos a Henryk Siewierski, diretor do Institu
to de Letras da Universidade de Brasília, pelo seu inestimável incenti
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pelo estímulo que tem dado para a divulga~ao de seus resultados. 
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0. INTRODUc;A.o 

NOTICIA SOBRE A ÚNGUA PURUBORÁ 

1 NOTÍCIA SOBRE A 

LÍNGUA PURUBORÁ 
1 

Ruth Maria Fonini Monserrat 

Em 17 de outubro de 2001, pela primeira vez em muitas dé
cadas reuniram-se, num "Encontro de Parentes Puruborá", cerca de 40 
representantes remanescentes desse povo outrora muito maior. O e
vento, patrocinado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi-RO), 
ocorreu no sítio de Dona Emília, na rodovia BR-429, a 32 km do mu
nicípio de Seringueira, Rondonia. Os participantes produziram um 
documento final, reivindicando junto as autoridades competentes urna 
área no território original puruborá. A convite do Cimi, estive presente 
no encontro e depois em Costa Marques e Guajará-Mirim, para auxiliar 
no processo de reivindica~ao da terra, documentando, na medida do 
possível, o que ainda pode ser resgatado da língua indígena. O Puru-

1 Comunica~ao apresentada no GT "Línguas Indígenas" da ANPOLL durante seu 
XVII Encontro, realizado em Gramado/RS, de 24 a 28/06/2002. 
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RUTH MARIA FONINI MONSERRAT 

" borá integra-se ao tronco Tupí como família isolada. Os atuais repre-
sentantes do povo tem o portugues como lí~gua materna, mas tres 
deles, dois homens e urna mulher mais idosos, puderam recordar cerca 
de 200 palavras e expressoes diversas, que registrei em cassete e 
transcrevi f oneticamente. A pedido dos jovens, registrei o material 
coletado também num alfabeto funcional (do ponto de vista do portu
gues ), para que, no dizer deles, "nós possamos aprender pelo menos 
alguma coisa da nossa língua antiga". Apresentarei, nesta notícia, al
guns aspectos da estrutura sonora da língua ainda perceptíveis nos 
dados fomecidos por Emília, Paulo Roberto e Nilo. Mas, antes, con
vém dar algumas informa9oes sobre o povo e sua história reunidas 
pelo Cimi-RO: 

"Os remanescentes do povo Puruborá, cerca de 200 pessoas 
desaldeadas, se encontram nos municípios de Seringueiras, Sao Fran
cisco, Costa Marques, Porto Velho e de Guajará-Mirim. Sua terra tra
dicional localiza-se na regiao do rio Manoel Correia, afluente do rio 
Sao Miguel. No mapa das Terras Indígenas da Funai em Brasília, a 
terra dos Puruborá, demarcada pelo Marechal Rondon, nao consta 
nem como "terra a identificar"; para a Funai o povo Puruborá já está 
extinto. O Marechal Rondon contatou os Puruborá em 1919, deixan
do-os na regiao do rio Manoel Correia, afluente do rio Sao Miguel, 
aos cuidados de um encarregado do SPI, José Felix do Nascimento, 
no lugar conhecido como Colonia ou Posto Dois de Maio. No mesmo 
ano, Rondon demarcou a terra dos Puruborá com marcos de madeira 
fincados no chao. Em 1925, o doutor Benjamim Rondon, filho do Ma
rechal, reabriu a demarca9ao. Nos anos que se seguiram ao contato, os 
Puruborá foram acometidos e muitos dizimados por epidemias de gri
pe, sarampo, catapora e caxumba. O encarregado José Felix deixou 
seringueiros nordestinos trabalharem dentro da área. Ele nao autoriza
va a realiza9ao de festas tradicionais, mas organizava as festas de 
brancos durante as quais as mo9as Puruborá se aproximavam dos se
ringueiros e depois se juntavam a eles. Ele mesmo entregava para os 
seringueiros as m09as indígenas que eram órtas. Muitas crian~as ór
flls, cujos pais tinham sido vítimas das epidemias, foram criadas pelos 
seringueiros com a ajuda de mulheres Puruborá. Os Puruborá traba-
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lhavam para o "patrao" do SPI, cortando seringa em troca de merca
doria. 

Depois da morte do Sr. Felix em 1949, eles pediram um no
vo encarregado para o Posto, mas o SPI se negou, alegando que o 
povo já era mesti9ado. Em fun9ao disso, a maioria das famílias saiu 
para Limoeiro, no rio Sao Miguel, onde passaram a trabalhar para os 
seringalistas do local. A família do Paulo Aporeti, entretanto, perma
neceu na terra até o ano 1983, quando saiu por motivos de saúde. Pro
fundo conhecedor da mata na regiao, ele foi contratado para abrir o 
pique da futura BR 42, que liga Costa Marques a Presidente Médici. 
Em 1955, a família de dona Emília, irma de Paulo, voltou para aterra 
Puruborá no rio Manoel Correia, onde criou seus nove filhos. Em 
1994, dona Emília e sua família· foram expulsas da terra pela FUNAI 
porque se encontravam na divisa da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau. 
Passaram enta.o a morar na beira da BR 429, próximo ao rio Manoel 
Correia, onde sobrevivem até boje com bastante dificuldade. 

Hoje, ainda vivem 11 idosos, todos nascidos no rio Manoel 
Correia no tempo do SPI. A maioria deles f oi criada pelo encarregado 
do SPI, Félix, porque seus pais faleceram devido as epidemias que 
assolaram a aldeia Colonia na década de 30. Paulo Aporeti, o mais 
idoso, com 78 anos, é a memória mais fiel do passado. Ele foi cria
do com seus pais e come9ou a ser iniciado como pajé pelo pai e 
pelo. sogro". 

l. BREVE RELATO DO ENCONTRO. APRESENTA<;AO DOS PARTICI
PANTES 

O Dr. Gil come9a agradecendo a acolhida de Dona Emília: 
"Hoje está se realizando o sonho de rever os parentes que há muito 
nao se viam. Seria bom que cada um se apresentasse". Ele conta que 
veio da Fran~a há 19 anos e andou sempre pela regiao de Guajárá
Mirim. No ano passado (2000), em dezembro, saiu com Marcelino e 
Volmir, em missao do Cimi para encontrar os remanescentes indíge
nas espalhados de vários povos, para a conquista de um peda90 de 
terra. Foram a Porto Murtinho e lá ouviram falar da existencia de D~
na Emília. Indo ao seu sítio, souberam que era Puruborá. Sabiam de 
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" 
mais alguns Puruborá em Guajará. O resultado do encontro dos Mi-
guelenhos, em Porto Murtinho, foi um documento sobre o povo. Entao 
pensaram em fazer a mesma coisa com os Puruborá. E a Dona Emília 
queria muito isso. Entao foi preparado este encontro aqui, neste lugar, 
principalmente porque é perto do lugar de onde eles saíram, do rio , 
Manoel Correia. E simbólico, entao. 

Todos falaram, os mais velhos, os "coroas", os adultos mais 
novos e a crianyada em peso. Foram ao todo 39 apresentayoes. Aqui 
nos interessa principalmente o depoimento dos mais velhos, as primas 
Emília, Maria Luiza, Bernarda e Esmeraldina. Paulo Roberto, primei
ro marido de Bernarda, mora em Costa Marques e veio somente no 
segundo diado encontro. Nilo, irmao de Bernarda, que mora em Gua
jará Mirim, nao pode comparecer, por motivos de saúde. Eis os depoi
mentos: 

Bernarda: Nasceu na maloca Pepe, no Manoel Correia. O pai 

era Joao Evangelista do Nascimento. Separou-se do marido (Paulo 
Roberto) e saiu de lá por volta de 67, indo para Sagarana com quatro 
filhos. 

Maria Luiza: O pai era José Tamerua e a mae, Maria Toyay. 
Casou-se com um "servengonha", depois se casou com um velho "que 
gostava dela" e foi de aviao para Guajará. Tem urna filha nascida no 
Manoel Correia. Dos 11 filhos que teve, 5 estao vivos. 

Emília: Nasceu por aqui, aqui fez família, teve 12 filhos "de 
tempo", 7 ainda vivos. A mae era Botoí, o pai, pernambucano, Lúcio 
Nunes de Castro. O padrinho, "pai dos índios", segundo ela conta e 
as outras primas confirmam, era o Capitao José Félix do Nascimento. 
"O Coronel Rondon deixou ele encarregado de cuidar dos índios e nao 
misturar com eles, mas ele mesmo casou com urna 'cabocla' e trouxe 
gente do Nordeste que também se misturou comas 'caboclas'. Saíram 
da área "tirados" pela Funai há uns sete anos. Em 84, a Funai criou a 
reserva dos Uru-Eu na terrados Puruborá. Eles ficaram ainda 10 anos 
em Cigana e aí tiveram de sair de vez da área, com muita tristeza e 
raiva. Tinham chegado em Cigana em 69. Os filhos todos nasceram aí, 
toda a vida moraram pelo Manoel Correia, só mudando de colocayao. 

Esmeraldina (conhecida como Esmeralda): Nasceu no Ma
noel Correia, em 1933. Seus pais morreram quando era bem pequena e 
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quema criou foi o "Pai dos índios", Félix do Nascimento, que morreu 
em49. 

Paulo (que veio de Costa Marques só no dia seguinte) conta 
que seu nome era Aperoy, mas o pai do pai, Adao, o trocou por Apo
reti, entao ele agora é Paulo Aporeti Filho. Explica também que Puru
borá quer dizer "o pessoal da onya", pois 'onya' na língua é puru. 

2. INFORMANTES E CORPUS COLET ADO 

Paulo, Nilo e Maria Luiza foram os informantes principais, 
especialmente os dois primeiros. Estivemos com Paulo primeiro em 
Costa Marques, na noite do encontro, e depois na dia seguinte no sítio 
de Emília. Dois dias após o encontro, entrevistamos Nilo em seu sítio 
em Guajará-Mirim; sua irma Bernarda também estava presente. Entre 
as mullieres, Maria Luiza era quem mais lembrava da língua, mas 
também Emília, Bernarda, Esmeralda recordaram alguma coisa. Inte
ressante que as primeiras palavras lembradas por todas as mullieres 
foram as relativas a genitália feminina e masculina (jame e bib:Jrá, 

• • 
respectivamente). Outras duas foram recordadas por todos, simiká --
simuká 'café', e sekó 'macaco preto'. Do corpus total - 202 ítens -, 
55 sao termos referentes a animais, 25 a partes do corpo, 25 a paren
tesco e designativos de seres humanos, 20 a vegetais, 20 a objetos 
culturais, 18 a fenómenos naturais, 14 'adjetivos', 14 nomes próprios 
e 11 frases. 

2.1. VOCABULÁRIO PURUBORÁ-PORTUGutS (TRANSCRl<;ÁO FONÉTICA) 

Inf ormaram: Maria Luiza (M); Paulo Roberto (P); Nilo (N); 
Esmeralda (E); Bernarda (B); Emília (Em). 

Nomes próprios: 
Bako'e-Baka'we - Mbaka'we pai de (M) 
Tamerua pai de (M)' 
Miruai'ka mae de (M) 
Toy'ay mae de (M) 
B~t~'i mae de (Em) 

13 
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Iri'ka 
Toi'ka - Toy'ka (mulher de José Felix) 
Z)apei'ka (mae de Bakawé) 

Anhey (mae de Marta) 
Me'rey (nome de Teresa) 
Kamii'niíy (nome de homem) 
Sawe'no irmao de Baka'we 
Boya'wa nosso avo 

Ape'r~y (nome anterior de Paulo, depois Aporéti) 

PARENTESCO E OUTROS DESIGNATIVOS HUMANOS 
· a'si 'avó' (M) ; a'sipei'ka (?) 
a'ña 'mae'; 'mamae!' (M) (P) (N) 
a'pa 'pai' 

be'rua - bero'a 'filho' ... 

be'rqa me'rqa 'filho pequeno' (M); mbe'rqa 'pequeno'(P) 

yaki'd~ 'cunhado(a)' (M); 'tia' (P) 
a'ñü 'cunhado e primo' (P) 
o'wa 'minha irma' (M); o'wa (N) 
o'tay 'minha esposa' (P); ~'tay (N) 
o'men 'meu marido'(P); ~·men (N) 
oapi'tay 'meu marido' (P); 'meu homem'(N) 

apit'?ay 'homem' (N); apu'tay (E) 

pak~'ya 'mulher' (P) (N) 
pak~'ya mu'ka 'mulher preta' (P) 
kira'p~ 'espírito ruim' (M); 'satanás'(P) 
wa'b~y 'Deus' (P); 'brancos' (N) 

a'bap, 'pajé, avo' (P) (N) 

a'si 'pajé' (P) 
koce'pay 'canoé' (P) 
'?on 'eu' (P) (N) 

'?en 'voce' (P) (N) 

ea'ña 'é sua mae?' (P) 
ea'pa 'é seu pai?' (P) 

14 
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ona'pa 'é meu pai' (P) 
ona'ya 'é minha mae' (P) 

ANIMAIS 

se'ko 'macaco preto' (M) 
basa'ri 'galinha'(M) (P) 

basa'ri a'kap, 'ovo de galinha' (P) 

apu'ka 'porco' (M); api'ka (P) (N) 
ma'yu- ma'ñüm 'cobra' (M) (P) (N) 
ta'ni 'anta' (M) (P); ta'ní (N) 
i'di 'veado' (M) (P) (N) 
ame'k~ 'cachorro' (M) (P) 
pu'ru 'onya' (M) (P) 
mo 'koy 'gato de casa' (M) 
~'hay 'pato' (M) 

'ip ,,hay 'peixe' (M); ip ,'?ay (P) (N) 

J,la~ra 'maca~o prego' (M); .(3a?~'ra (P) (N) 

s~'k~ 'macaco preto (M) (N) 

'ari'kar 'macaco paruacu' (M); 'ari'kare (P) (N) 
puru'Si 'jaguatirica' (P) 
asa'k1n 'soim' (M) (N) 

at~p~'a 'zogue-zogue' (M) (N); ad~'poa (P) 
a'zi 'guariba' (M) (P) (N) 
basa're 'jacaré' (M); ba'sa (P) (N) 

sape're 'tatu quinze quilos' (M) (N) 
y~r~'k~ 'tatu canastra' (P) (N) 

ya'y~ 'tatu rabo de couro' (M) (P) (N) 
sipa'ya 'arara' (M) (P) 

ari'beii 'jacu' (M) (P); ari'be9 (N) 

wi'tap, - .(3i'tap, 'mutum' (M) (P) 

s~'ap, 'nambu galinha'; s~'?ap, (P) (N) 

po'de 'macuco, nambu azul' (P) (N) 
ara'mim 'jacamim' (M) 
sara'mim 'papagaio' (P) (N) 

\ 
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"' sinir~'rap, 'nambu relógio' (P); siWír~'rap, (N) 

yaka'pem 'jacupemba' (M) (P) 

Si aka?ap, 'cujubim' (P) 

wa'k1ya 'cutia' (M); wa'kíya (P); wa'kiya (N) 

ba' d~p, 'rato' (M) (P) (N) 

si'pe 'esp. morcego grande' (M) (P) 
m~r~koy(a) 'paquinha, esp. besouro' (M) (N) 

i'yaw (P); i'yaQ (N) 'arraia' 

kokoí - koku'i 'gaviao' (P) (N) 

daba'i 'marimbondo' (N) 
asu'kur (P) (N) 'tamanduá' 

sape'k~f (P) 'borboleta' 

ane'wa (P); h~newa (N) 'queixada' 
api 'ka 'cateto, porquinho' (P) (N) 
i'di 'veado capoeiro' (P) (N) 

wera'?ap, (P); wera'?ap, (N) 'veado roxo' 

Wí (P); WÍlJ (?) (N) 'saúva' 
basu'ka (P) (N) 'gongo' 
ñ~'kan (P); yo'kan (N) 'tucano' 
pi'ñií (P); pi'ñim (N) 'ara~ari, esp. tucano' 

a'sapi'rip ,pi'kap, (P) 'ara~ari' 

ñambu'ti 'jaboti' 
wasipar~·r~ 'pico de jaca' (P) (N) 
ma'yií sara'mim 'cobra-papagaio' (P) (N) 

k~f'?ap, 'sabiá' (P) 

tar'kut,'kuf 'formiga saca~á' (N) 

PARTES DO CORPO 
ya'me - ña'mf 'genitália feminina' (M) (P) (N) 

ya'me pe'tu (?) (E) 
( 

bibo'ra 'penis' (M); bibo'ra (P) (N) 
t~'ka 'olho e sol' (M); 'olho' (P) 

u'ru'ap, 'boca' (M); uru'a (P) 

16 

I 

NOTICIA SOBRE A ÚNGUA PURUBORÁ 

uru'a'bep, 'sobejo da boca' (M); 'lamber (P) 

a'sa 'cabe~a' (M) (P) 
iñií'a 'nariz' (M); iñu'?a (P) 

i'ka 'dente' (M) (P) 
sape't~ 'orelha' (M); sape'k~ (P); sape'te (N) 
a'bapi'tey 'palma da mao' (M); mbapi'te (P) 
pato'ka 'dedo da mao' (M); bat~'ka (P); mbat~'ka (N) 
ba 'mao' (P) 
si'be 'pé' (M) (P) 

'si 'sangue, menstrua~ao' (M) (P) 
taburu'kap, 'saco, testículo' (M) (N) 

ta'bop, 'rabo' (M) ; ta'P~P, (P) 

waka'sef 'hunda' (M) (P) (N) 

'tap, 'pena' (P); 'cabelo' (N) 

a'sa 'tep, (P) 'cabelo' 

SW11a'ka 'batj'iga' (N) 

m~na 'ka 'cora~ao' 

or~po'p~p, 'veia' (N) 

busu'ka 'pesco90' (N) 
k~ 'be 'língua' (N) 

NATUREZA 

sere're 'água' (M); se're (P); 

t~'kap, 'sol' (P); t~'ka (M) 

na'f3~p, 'vento' (M); na'w~p, (P) (N) 

'be 'caminho' (N) 
f3ere'ya 'lua' (B); f3ere'ya (Em) 
buru'a 'pedra' (M) ; mburu'a (P) (N) 
tutuku'nu (P); tutuku'Yuffi (N) 'estrela' 
i'ya (P) 'igarapé; 
i'wiy (N) 'rio grande' 
sere'ba 'igarapé' (N) 
ka'tey 'mata' (N) 

J 

17 



'kara 'relámpago' (N) 
nami's5 ·~p, 'fogo' (N) 

nami's5 'lenha' (N) 
a'm~n 'chuva' (N) 
'iy 'terra' (N) 

wa'?ip, 'pau' (N) 

ima'm¡,e 'céu' (N) 

VEGETAIS 

RUTH MARIA FONINI MONSERRAT 

ako'pak, 'algodio (P) (N) 

aki'bp, 'buriti' (P) 

i'kap, 'amendoim' (P); he?e'kap, (N) 

saka'kiy 'feijao'(M) (P) 
hi'wa 'banana' (M) (P) (N) 

hi'wa a'kap, 'patauá' (P) (N) 

mam'ka 'castanha' (M) (P); ham'ka- am'ka (N) 
si'a 'milho' (M) (P) (N) 

peb ,'ka 'cará' (P) 

mly'ka 'macaxeira, mandioca' (P) (N) 
ti'ra 'sal' (de aricuri) (P) (N) 

m~ñi'?ap, 'palheira de ouricuri' (N); maña'~k, (P) 

da'b~ 'cipó' (P) 
maka'r5 (P); mak3'r~ (N) 'mamAo' 

mam'ka'?ip, (P); ham'ka'?ip, (N) 'castanheira' 

fÍUpi'kap, -yupi'kap, 'pupunha' (P) 

tara'ka 'baba~u' (P) (N) 
pe't~ 'fumo' (P) (N) 

wiri'kap, - Piri'kap, 'coco de anajá' (P) 

samu'rum 'caba~a, cuia, pote (P) (N) 

CULTURA 
hu'pa 'ter~ado' (M) (P) 
hupa'h~ 'ter~ado grande' (M) (P) 

18 
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hu'pa me'rqa 'faca' (M); hu'pa mbe'rqa (P) 
wi'ya 'machado' (M) (P) 
ti'ml 'arco' (P) (N) 

kuya'be 'flecha (P ) (N); ari'ka (P), hari'?a 'flecha de tucum' (N) 

si'rap, (P); si'ra (N) 'paneiro' 
ya'be (P) 'chapéu' 
h~ 'rag 'be 'chapéu' (N) 
sa'be 'roupa' (P) (N) 

t~r~'be 'prato' (P) (N) 
siri'ka 'panela' (P) (N) 
e'ka 'casa, aldeia' (P); ~'ka (N) 

ani'kap, (P); h~ni'kap, (N) 'rede' 

ak~'kap, 'fósforo' (N) 

ta'be 'esteira' (E) 
be?~'ra 'comida' (B) 

simu'ka 'café'(M); simi'k~ (P) . . 

si .be'bap, (P) · 'chicha braba' (feita de milho preto c~m amendoim; .é muito 
forte) · · · . 

'mly kaburu'ru 'farinha de mandioca' (N) 

"ADJETIVOS" 

aya'waf 'branco' (N) 

mi'k5 'preto' (N) 

'w~p, 'vermelho' (N) 

he'r~p, 'verde' (N) 

kap ,'se 'gostoso' (N) 

ipe'ku 'curto' (P) 
ti'wa 'comprido (P) 
biri'bi 'sem vergonha' (P) 

üa'sek, - wa'sek, 'enxerido, metido' (P) 

wep, 'encarnado' (P) 

i'p~y 'molhado' (P) 

'wif - 'Pif 'seco' (P) 

19 

I 



RUTH MARIA FONINI MONSERRAT 

me'rql 'p~ueno' (M); mbe'rqa (P) 
§i'po 'sujo, melado' (M) (P) 

FRASES 
waka§ef §i1p0 'hunda suja' (M); 'cu melado' (P) 

o§a'be §u'pay 'minha roupa está molhada' (P) 

o§a'be 'wif (w- {l) 'minha roupa está seca' (P) 

dfa'?~ na'§e 'vamos trepar' (E) 

oke'ta 'vou dormir' (M) 
are'kera'ñi 'boa noite' 
o'ni 'nao' (P) 
i'hi 'sim' (P) 
'm~y 'sim' (E) 
'?en 'ma 'nio' (E) 

§~m~·r~m 'morreu' 

INVENTÁRIO DE FONES 
Consoninticos: p t k 'l 

b mb d 

m n 
h 

w r y 

Voc,licos: i i u 

e a o 
e a ~ 

1 i ii 

Obs.: As oclusivas em posiyao final de sílaba ou palavra sao nao 
explodidas. 
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V ARIACÁO ENTRE OS INFORMANTES 

b (M) - mb (P, N): buruá I mburuá 'pedra'; beruá (M) - mberuá (P) 
'filho'; bat~ká (P) - mbat~ká (N) - pat~ká (M) 'dedo da mio' ; 

imambé (N) 'céu'; 
presen~a de glotal (P, N) - ausencia (M); 
presen~a de h inicial (N) - ausencia (M, P); Maria só realiza glotal em 
?en 'voce'; 
Bernarda é a única que lembra de 'comida' e a realiza com glotal: 
be?:)rá; 

nasaliza~ao forte - ausencia ou enfraquecimento de nasaliza~io ( em 
alguns ítens ); 
e - e; o - ~; Nilo pronuncia~ onde os outros fazem o; 
a - ~; Nilo é quem mais realiza a, principalmente antes de consoante 
nasal; 
i - u em tres palavras: §imika/§imuka 'café'; apiká/apuká 'porco'; ,, 
piñim/piñü 'ara~ari (esp. de tucano); nas demais si~oes, todos reali
zam i ou .u. Paulo produziu as duas formas para 'café', em momentos 

· diferentes; 
{le w antes de vogal: na{l6p (M) x naw6p (P, N); 

apenas Nilo realiza h, mas em raras instancias, como h~gbé. 

Cotejo dos dados Puruborá com os 67 termos da lista de cognatos 
comparados nas 10 famílias Tupí em Rodrigues (1985): 16 cognatos 
Puruborá, 5 casos duvidosos, 4 formas nao cognatas. 

Cotejo dos dados Puruborá comos 42 termos de .Bontkes (1968): 29 

cognatos; algumas formas diferentes: apiáp (Bontkes) 'pescoyo', mas 

busuká (Monserrat); biad5 (B) 'barriga', mas §uruaká (M). Nao há 
nenhum registro de glotal no material de Bontkes. 
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3. CONCLUSÓES PRELIMINARES 

trata..;.se de língua praticamente extinta, mas, apesar disso, man-
. tem-se as características fonéticas mais salientes do grupo Tupí 
em compara9ao como portugues: vogal posterior alta nao arre
dondada, oclusivas finais nao explodidas, oclusao glotal, oclusiva 
bilabial surda pré-nasalizada 
a vogal puruborá a correspondente ao PT **o situa o Puruborá 
mais próximo do JU Juruna, MO e RA Karo, por exemplo, que 
também tem a, em oposi9ao a AR Karitiana e MU, que tem i , e 

22. 

AW,MA, TG,quetemo. . 
a oscila9ao na realiza9ao das vogais médias, entre mais ou menos 
abertas, pode ser influencia do portugues, assini como o desapa
recimento da glotal em Maria Luiza .. 
Se se_ pode falar em maior ou m~nor aproxima~ao fonética a lín
gua · materna original, Maria Luiza é a mais distante, enquanto 
Paulo e Nilo se equiparam. · 

~ . . 
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UNIFICACÁO X DIVERSIFICACÁO 

ORTOGRÁFICA: 
UM DILEMA INDÍGENA 

OU DE LINGÜISTAS? 

Wilmar da Rocha D 'Angelis 

Entre as recomenda9oes freqüentemente presentes em traba
lhos que discutem a defini~ao de ortografias para línguas ágrafas está 
a da escrita única, ou seja, urna unifonniza9ao ortográfica que se so
breponha as diferen9as dialetais. No caso brasileiro, das línguas indí
genas, aquela recomenda~ao vem refor9ada pela preocupa9ao com o 
caráter minoritário dessas línguas, o que as toma vulneráveis as pres
soes da língua oficial poquguesa, aconselhando-se, por isso, a escrita 
única como forma de fortalecimento delas. Essa recomenda9ao vai 
ganhando unanimidade e, como toda unanimidade, toma-se um novo 
senso · comum. Como todo senso comum, isso se toma urna certeza 
que dificulta a percep9ao de situa9oes diferenciadas e, especialmente, 
impede a percep9ao de que, em certos casos, a nao-unifica9ao (e, por
tanto, a diversifica9ao ortográfica) pode ser o melhor caminho para o 
f ortalecimento da identidade indígena e, conseqüentemente, das pró
prias línguas. Este trabalho pretende discutir essas questoes a partir de 
tres situa9oes em que seu autor atuou como consultor para defini9ao 
de ortografias de línguas indígenas: Ashaninka do Amonia (AC), 
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~ 

Nhandewa-Guaraní de Sao Paulo e norte-paranaense, e Kaingang pau-
lista. 

l. ASHANINKA DO .ÁMÓNIA 

Em 1994, a convite da Apiwxa - Associac;ao Ashaninka do 
Rio Amonia (urna das comunidades Ashaninka da Amazonia brasilei
ra), estive por primeira vez nurna aldeia daquele povo, situada na fron
teira do Acre com o Peru 1• Meus anfitrioes sabiam o que precisavam e 
queriam de mim: · urn lingüista que (na aldeia) os ajudasse a defmir 
como grafar sua língua, para a partir de entao iniciar-se urna escola 
que, entre outras coisas, deveria alfabetizar na língua indígena. Havia, 
da parte deles, um claro interesse e compreensao da utilidade das habi
lidades de leitura e escrita e do conhecimento da língua portuguesa 
para sua comunidade, mas ao mesmo tempo urna clara afirmac;ao do 
valor e da importancia de sua própria língua para sua identidade e so
brevivencia. Assim é que essas coisas se juntavam em urn projeto de 
educac;ao escolar que comec;ava pela alfabetizac;ao e valorizac;ao da 
língua indígena2

. 

Entretanto, a escrita na língua Ashaninka nao era desconheci
da deles, nem mesmo se pode dizer que fosse algo recente. Missioná
rios do Summer Institute of Linguistics (SIL), atuando desde a década 
de 1950 no Peru, ond~ se concentra a grande maioria da populac;ao 
Ashaninka, há décadas haviam defmido sua ortografia do Ashaninka, 
com a qual alfabetizaram crianc;as e adultos e levaram muitos Asha
ninka a aderirem a "palavra de Jesus". Com posic;oes políticas muito 
distintas do SIL, o CAAAP (Centro de Antropologia Aplicada da 
Amazonia Peruana) também produzira sua versao de ortografia e seus 
materiais didáticos. 

Tudo isso nao era desconhecido pelos Ashaninka do Amonia, 
antes o contrái:ío. Mas distanciar-se desses empreendimentos era, já, 
urna das razoes para os Ashaninka desejarem definir sua própria orto-

1 Ashaninka e Asheninka sao formas dialetais da express4o "nosso parente". Tanto 
no Peru como no Brasil sao também conhecidos, entre os n!o-índios, por Kampa. 
2 Nao sao coisas sinónimas: alfabetiza~ao em língua indígena nao significa, necessa
riamente, valoriza~ao ou fortalecimento dessa língua. 
24 
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grafia. A outra razao provinha de sua intuic;ao lingüística e sua com
pree~sao de educadores: sao urna comunidade indígena vivendo no 
Brasil, o que coloca as crianc;as e adultos diante do Portugues como 
s~gunda língua, enquanto seus parentes no Peru tem, como segunda 
hngua, o Castelhano. 

Assim, o problema dos Ashaninka do Amonia nao era pro
~riamente, d~finir urn alfabeto e estabelecer urna ortografia ~ara a 
hngua Ashaninka, mas fazer isso para os Ashaninka do Amonia (e, de 
certo modo, ~ara os Ashaninka no Brasii3). No entanto, isso nao signi
ficava assunur, como ponto de partida, urna política de ser "sempre 
diferente" dos demais, para com isso definir urna identidade própria. 
As pessoas da comunidade Ashaninka com que trabalhei na definic;ao 
ortográfica estavam plenamente imbuídas de buscar urna soluc;ao ade
quada p~a a sua real.idade, nao importando ( em termos gerais) se e 
quando 1sso os aprox1mava ou os afastava das escritas já estabeleci
das, mas nao deixando de contemplar a importancia das suas relac;oes 
com os outros Ashaninka. 

· Ao longo do processo (que descrevi em um breve artigo 4), a 
. todo m~mento se colocavam para eles opc;oes que os aproximavam 
das escntas adotadas no Peru e opc;oes que os afastavam. delas e iam 
decidindo caso a caso. E, justamente mostrando o valor ide~titário 
atribuíd? ~ língua e, por extensa.o, a sua forma escrita, quando tiveram 
que dec1d1r ~ela representac;ao da fricativa surda palato-alveolar UJ, e 
colocados diante das alternativas de representac;ao "x" , "ch" e "sh", 
acabaram ~ptando por esta última, que era a forma que os aproxima va 
dos Ashaninka peruanos. Decisiva, nesse caso, foi a presenc;a desse 
fon~ma (e letra) na autodenominac;ao Ashaninka, que já costumava ser 
escnta por eles em lugares públicos, como barcos ou caixas de artesa
nato e~c~ados para venda na cidade. De certo modo, sua repre
sentac;ao de s1 mesmos, pelo nome Ashaninka, já era algo estabeleci-

3 A comuni~e do A_monia era, d~ longe, a mais organizada e articulada politica
mente das tres comunidades Ashanin.ka ent4o existentes no Brasil. Além dela, tam
bém no Acre se contam uma comunidade no Breu e outra no Envira. 
4 '.'Conq~~~ ou ~onstruir a escrita? A defini~ao de urna ortografia no Ashaninka do 
R10 Amon1a . Le1tura: teoria & prática. Porto Alegre/Campinas: Mercado Aberto/ 
ALB, 1994, n. 24, p . 3-19. 
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" do, o que fazia da letra k e do dígrafo sh parte de sua identidade. Isso 
me levou a dizer que, mesmo antes de firmar-se urna escrita da língua, 
já há urna história de escrita presente nela, no uso gráfico de algumas 
palavras (cf. D'Angelis 1994:15). 

Em outros aspectos (como no uso de h, em lugar de j , ou do 
til sobre as vogais para marcar a nasalidade) a escrita dos Ashaninka 
do Amonia guarda diferen9as de outras escritas dessa língua adotadas 
no Peru. 

2. NHANDEW A-GUARANÍ 

Em 1997, em urna reuniao na Secretaria de Planejamento 
do Estado de Sao Paulo ero que representantes indígenas e entida
des indigenistas pressionavam pela criacao de um setor de Educa
cao Escolar Indígena na Secretaria de Educacao do Estado, o entao 
Chef e de Posto da área Nimuendaju ( ex-Araribá), o Guaraní Ctau
demir Marcolino Honório, provocou os representantes de universi
dades ali presentes, dizendo que as Universidades do estado de Sao 
Paulo nao estavam interessadas nos índios do estado, mas apenas 
voltadas para a Amazonia. No intervalo, procurei-o para saber o 
que ele esperava das Universidades. Disse-me que o dialeto Nhan
dewa-Guaraní, da sua comunidade e de outras no estado, estava 
desaparecendo, e que eles gostariam muito que pessoas das Univer
sidades se preocupassem com registrá-lo e em ajudá-los a pensar 
em como ensinar aquele dialeto na escota. 

No ano seguinte, coma colaboracao ·de urna graduanda em 
Letras5, iniciei urna pesquisa na área do Nimuendaju. Nosso trabanlo, 
sem recursos específicos, foi de documentar o dialeto, tal como falado 
pelas pessoas mais velhas da comunidade, e proceder a urna análise 
fonológica que pudesse subsidiar o processo de definicao ortográfica, 
que antevíamos como indispensável. A falta de recursos, e diversas 
outras dificuldades, impediram que pudéssemos avancar, antes, na 
proposta de definicao ortográfica e elaboracao de material escrito. 
Finalmente, no segundo semestre de 2000 realizamos, na aldeia Ni
muendaju, urna "Convencao Ortográfica" Nhandewa-Guaraní que, por 

s Consuelo de Paiva Godinho Costa, que contou com wna bolsa de Inicia~io Cientí
fica da FAPESP (Processo 98/10112-9). 
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sug~stao dos Guaraní daquela aldeia~ reuniu representantes das outras 
aldetas Nhandewa-Guaraní do Estado de Sao Paulo e norte do Paraná. 

A coisa mais importante a destacar, com respeito a Conven
cao realizada, foi seu caráter absolutamente democrático. Os professo
res eram orie~tados tecnicamente ero relacao as escolhas possíveis e 
s~ ~damentacao na análise lingüística, e as suas repercussoes pro
v~vets, tanto. na escrita da comunidade como no aprendizado das 
cr1ancas. Pedtam .todos os esclarecimentos possíveis e, ao final, pu
nham-s~ a trocar tmpressoes e primeiros posicionamentos. Finalmen
te, decidiam-se por .urna solucao a questao ortográfica colocada (urna 
letra, U11). ~cento, etc.). Muitas vezes, depois da decisao tomada, al
guém man1festava seu desagrado (isto é, retrelava porque nao gostava 
de ~l forma ou ~olu~ao ), mas acatando plenamente a solucao do gru
po, as ~ezes ate ad1antando-se. a ela, interessados que estavam em 
constrwr em colaboracao urna escrita que fosse efetivamente adotada 
por todas as aldeias. · 

A questao a esclarecer, no entanto, é o porque da adocao de 
urna ortografia .nova, difere~te das já existentes, rompendo ou (segun
do podem avahar, alguns) dificultando urna unifica9ao de comunida
des indígenas. O fat9 é que, quando me procuraram, a motiva9ao dos 
Nhandeva nao era "voltar a falar Guaraní" ou, simplesmente, "voltar a 
ens.inar Guaraní na escola". Sua motiva9ao era, de fato, muito especí
fica e clara: nós nao queremos perder o nosso dia/eto! Fica claro ha
vér urna questao de identidade aí envolvida, e nao urna identidade de 
"índio genérico", mas urna identidade específica. Essa identidade 
Nhandewa, como é sabido, os separa e diferencia dos Kaiowá, no Ma
to Grosso do Sul, e dos Mbyá, no Sul e Sudeste. Essas coisas aparece
ram claramente no processo de defini9ao do alfabeto: foi colocada a 
eles a possibilidade de adotarem urna das 'escritas' já existentes, e foi
lhe~ da~o conhecer cartilhas e materiais de leitura publicados para os 
Ka1owa e para/pelos Mbyá. A recusa a adotar a mesma ortografia foi 
clara e, em alguns momentos, decisoes tomadas eram motivadas exa
ta~ente no desejo dessa diferenciacao. 

O outro fator crucial para a adocao de urna 'escrita' própria 
do Nhandewa-Gurarani foi o fato de o dialeto estar em franco desuso 
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·" 
e, na maior parte das suas aldeias, as gera~oes mais novas ( em alguns 
casos, abaixo de 25 anos, em outros, abaixo de 15 mais ou menos) nao 
falarem o Nhandewa, mas o Portugues como primeira língua. Na maior 
parte das aldeias as crian~~s freqüentam esc?las dos nao-.í~dios, alfa
betizando-se em Portugues . Isso traz urna dificuldade adicional, para 
essas crianyas para as quais o Guaraní é praticamente língua estrangei
ra 7• Essa foi urna preocupa~ao constante dos professores quando traba
lhavam na definiyao ortográfica: um diálogo com a situa~ao lingüísti
ca e os saberes das crianyas. Ficou bem claro para eles que urna outra 
língua se ensina, em qualquer caso, independente das diferen~as de 
valor das letras entre a escrita dela e a da língua do aprendiz, mas na 
situayao específica, sendo eles as únicas comunidades falantes do dia
leto em questao e estando vivamente interessados em criar todas as 
condiyoes possíveis para o restabelecimento dele nas suas comunida
des, aplicaram todo esfor~o em facilitar as coisas para os ~on~língües 
em Portugues, que sao a maioria desses Nhandewa-Guaran1 hoJe. Isso 
fez com que tomassem certas decisoes que aproximam a escrita do 
Nhandewa a do Portugues (por exemplo, ao optar pelo uso de g e gu 
para o mesmo fonema e som, a depender da vogal da sílaba), embora 
em alguns momentos a decisao tomada era justificada, em parte, tam
bém por diferenciar-se do Portugues (como na escolha do k )

8
. 

6 No Estado de Sao Paulo, nas comunidades que conseguem manter urna escota na 
aldeia (por alguns anos, o Estado as manteve fechadas onde o n~ero de al~os e~a 
pequeno ), os professores ainda sao apenas os nao-índios e o ensmo nao se d1ferenc1a 
do da escota de fora da área, a nao ser pelo interesse e esfor~o particular de um ou 
outro professor. Efetivamente apenas duas áreas (Pinhalzinho, PR, e Itariri, SP), 
poderiam alfabetizar em língua indígena, ainda que no Itariri o dialeto Nhandewa 
esteja sob forte influencia do Mbyá, como os professores mesmo atestam. 
7 Essa é a situa~ao clara, por exemplo, em Bananal e Piassaguera (SP) e, ao que tudo 
indica também no Laranjinha (PR). Já o de Nimuendaju (SP) pode-se avaliar como 
um c~o sui generis em que o Nhandewa deve ser encarado como 2a língua. ~pesar 
do abandono da língua ocorrido nas gera~0es mais novas, atualmente há mu1to es
for~o da comunidade em manter o Nhandewa no cotidiano: já pod~ ser ouvido na 
maioria dos cumprimentos e em muitas conversas entre as pessoas ac1ma de 40 anos, 
e está presente também pela tradu~ao de ora~0es cristas Gá que, .naquela aldeia, 
quase l OOo/o da comunidade participa de cultos da Congrega~ao Cnsta ou de algu
mas igrejas pentecostais, como 'Só o Senhor é Deus') e de cantos para a escota. 
8 No que mais se afastam das escritas de outros dialetos está na ad~ao de DJ, TX e TS. 
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, 
E importante insistir em que o processo foi democrático e, 

por isso mesmo, alimentado por informa~oes claras e urna reflexao 
cuidadosa sobre as implicayoes de cada escolha. Ainda que o lingüis
ta, se tivesse que fazer certas escolhas, nao faria as mesmas que os 
Nhandewa fizeram, o critério e valor mais alto foi dado a constru~ao 
da autonomia das comunidades indígenas, e nao a maior ou menor 
coerencia do sistema ( ainda que essa tenha sido urna questao sempre 
considerada e apontada aos participantes das decisoes). 

3. KAINGANG DE SAO PAULO 

A língua Kaingang é urna das línguas indígenas com maior 
número de falantes no ~rasil. A popula~ao total dos Kaingang ultra
passa 25 mil pessoas, embora o número de falantes deva situar-se en
tre os 15 e os 20 mil. Como a distribuiyao geográfica dos Kaingang é 
bastante ampla e antiga, estendendo-se. pelos estados de Sao Paulo, 
Paraná, San~ Catarina e Rio Grande do Sul (e, no passado, também 
pQr Misiones, na Argentina), a língua apresenta um número significa
tivo de dialetos9

• , 
E interessante observar que a distribuiyao geográfica dos Kain-

gang praticamente coincide com a distribuiyao das florestas de araucá
rias e das florestas de transi9ao com araucárias. A exceyao sao os 
Kaingang situados entre os rios do Peixe e Tiete10

, no oeste paulista, 
cuja presenya ali deve recuar ao final do século XVIII 11

• 

9 Para Wiesemann, que elaborou um primeiro estudo das variedades dialetais do 
Kaingang, seriam 5 os dialetos dessa língua. Há evidencias, nas áreas, de que esse 
número representa certa simplifica~ao dos fatos. Cf. U. Wiesemann, "Os dialetos da 
língua Kaingáng e o Xokléng", Arquivos de Anatomia e Antropologia. Rio de 
Janeiro: Instituto de Antropología Prof. Souza Marques, 1978, n. 3, p. 197-217. 
10 Quando dos primeiros contatos amistosos entre as equipes do SPI e esses grupos 
do interior paulista, em 1912, os Kaingang provavelmente já haviam recuado um 
pouco para Oeste, mas a regia.o de sua ocup~ao, no final do século XIX, colocava
se entre os cursos médio e alto dos rios do Peixe e Aguapeí e Feio. 
11 V ários autores relatam informes dos K.aingang de Sao Paulo dando conta de que 
seus antepassados vieram ·da parte sul do rio Paranapanema. Minha hipótese é que 
migraram da regiao entre os rios Jaguariaíva e Apiaí-Gua~u, que se pode, simplifi-
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d isolamento geográfico terá sido, certamente, urna das cau
sas da diferenciayao dialetal mais pronunciada observada nos Kain
gang paulistas em relayao aos grupos Kaingang situados ao sul do 
Paranapanema. Outras razoes certamente serao as relayoes interétnicas 
estabelecidas em cada regiao (nao apenas com respeito ao sul e norte 
do rio Paranapanema, mas também, em regioes distintas dos Kaingang 
da parte meridional), o que implicou em empréstimos e mútuas influen
cias entre diferentes línguas. 

A história dos grupos Kaingang no oeste de Sao Paulo inclui
se entre as tragédias que se abateram sobre os povos indígenas no Bra
sil. Perseguidos desde o século XVIII ou XIX, buscaram preservar um 
território quando novamente os estrangeiros os alcanyaram com suas 
frentes de expansao no início do século XX. O crescimento da econo
mia cafeeira pedia novas terras, e a estrada de ferro (Noroeste do Bra
sil) foi o meio planejado para permitir a expansao do café mais para 
oeste no estado de Sao Paulo. A afirmayao Kaingang de seu território 
foi retribuida com massacres de 'bugreiros' até que, finalmente, criado , 
o Serviyo de Proteyao aos Indios, esse engajou-se·no esforyo de pro-
mover as relayoes amistosas que, urna vez estabelecidas, garantiram a 
abertura do território indígena para a sanha capitalista. Ao mesmo 
tempo (nas primeiras duas décadas do século XX), as doenyas dos 
'brancos' ceifaram as vidas da maioria da populayao Kaingang. 

Como resultado, poucos anos após o 'contato' os Kaingang 
estavam reduzidos a dois grupos muito pequenos em áreas de terras 
diminutas. Nao bastasse isso, nos anos 40 a política oficial do SPI 
levou, para as áreas desses Kaingang, individuos e famílias indígenas 
de outras etnias12

• Nos anos 80 a língua Kaingang já era considerada 
extinta no Estado de Sao Paulo, com apenas alguns falantes13

• 

cadamente, chamar de "regiio de ltapeva", a primeira por~io de território Kaingang 
ocupada por frentes pastoris a partir da segunda metade do século XVIII. 
12 Consta terem se tomado as duas áreas "Colonias Penais" indígenas, para onde o 
SPI transferia indios considerados 'criminosos' ou simplesmente 'rebeldes' (isto é, 
indios que se opunham as políticas criminosas que o órgao passou a implementar 
depois do afastamento de Rondon e seu grupo, como conseqüencia do golpe de 30, 
liderado por Getúlio Vargas). Na área de lcatu consta que um homem Terena 'con
denado' no MS transferiu-se com a familia de urna dezena de filhos (que acabaram 
casando-se com Kaingang) e atraindo outros Terena, que boje sio maioria e detem o 
poder político na área. No Vanuíre, além das mencionadas transferencias, na década 
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A si1?8~ªº. perdurou nos anos seguintes, e em 1998 pudemos 
constatar a ex1stenc1a de cerca de urna dezena apenas de conhecedores 
da língua nas duas áreas Kaingang de Icatu e Vanuíre14• Foi nesse 
contexto que sugerimos aos Kaingang de V anuíre a possibilidade de 
urn trabalho semelhante ao que iniciáramos com os Nhandewa
Guaraní do ~osto Nimuendaju: registrar a língua e preparar, com eles, 
algum matenal para ensino na escola da aldeia. Com o interesse mani
festo deles, fizemos algumas visitas de pesquisa15 e, em 2000, reali
zamos com eles urna "Convenyao Lingüística", contando com partici
pantes ( falantes e candidatos a professores) das duas aldeias: Icatu e 
Vanuíre. 

Também aquí havia razoes de duas ordens para a adoyao de 
uma ortogra~a P.rópria. Alguns anos antes um dos jovens Kaingang do 
V anufre havta sido levado ao Paraná para formar-se professor bilin
güe, por ayao do SIL. Em seu retomo, porém, a comunidade nao o 
reconheceu como professor, porque o dialeto que falava e sua escrita 
parecia, a tod~s, representar urna outra fala que nao a língua deles16• 

As$im, para eles já estava assentado, quando comeyamos a falar de 
escrita, que eles. precisav~m outro modo de escrever seu dialeto, que 
nao fosse a escnta padron1zada para os. Kaingang ao sul do Paranapa
nema. Mas o segundo motivo desse estranhamento em relayao a men-

de 70 a Funai transferiu todo um grupo Krenak de Minas Gerais. Disso resultou 
miscigena~o, com prejuízo para a manuten~lo da Hngua K.aingang e 0 dominio 
~líti.co dos e~grados sobre os donos da terra. ' 

Fo1 essa a s1tua~Ao retratada por Marita Porto Cavalcante em sua tese de doutora
do, Fonologia e moñologia da lfngua Kaing,ng: o dialeto de Slo Paulo compa
rado com o dlaleto do Paran6 (Campinas: IEL-Unicamp, 1987). 
14 ~omo a lingua deixou de ter uso cotidiano, há apenas pessoas que já falaram o 
Ka1ngang, mas nem todas com a mesma proficiencia ou memória da Iingua (por 
exemplo, com rel~Ao ao léxico). 
IS C . } 

onte1, nesse evantamento, com a colabora~io da academica Maria Amélia Reis 
Silva, mestranda em Lingüística no IEL-Unicamp. 
16 

Seguramente um segundo fator foi importante (e com razio) para os Kaingang: 
pela estra~é~ia do s~~ de usar a forma~io de professores como p~texto para promo
ver pro~litismo religioso, o professor voltou para sua aldeia convertido a urna igreja 
evangélica, quando o 'catolicismo' é também parte da identidade da comunidade 
Kaingang atual de V anuíre. 
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•' 
cionada escrita padronizada era o fato de que os próprios professores e 
autoridades Kaingang paulistas nao sao falantes nativos do Kaingang, 
mas do Portugues, e todos eles também alfabetizados nessa língua. 
Assim sendo, nao há motiva9ao para eles numa escrita fonológica que 
grafa, por exemplo, "m" tanto para a pronúncia de [m] como de [mb]. 

De todo modo, todas essas questoes foram tematizadas aberta 
e claramente com eles, esclarecendo-se, inclusive, porque a escrita 
padronizada era daquele modo. Conscientes disso, porém, os Kain
gang de Sao Paulo entenderam que sua escrita nao poderla ser tao o
paca que se tomasse dificil empregá-la na sua comunidade e no ensino 
de suas crian9as. Diferente dos Nhandewa-Guaraní, aqui se poderla 
dizer que a principal motiva9ao nao era a garantia de urna variedade 
dialetal que motivava a escolha por formas ortográficas próprias. En
tre os Kaingang paulistas o que eles quiseram garantir era exatamente 
a possibilidade de seus filhos, boje falantes e alfabetizados em Portu
gues, poderem aprender "o Kaingang". É claro que reconhecem mar
cas dialetais que os distinguem dos outros, e que .garantir o registro 
delas (isto é, urna escrita que as contemple) também foi parte desse 
processo, mas a razao fundamental de estarem tao convictos da neces
sidade de urna escrita ~rópria teve origem na sua situa9ao sociolin
güística bem particular1 

• 

4. CONSIDERA<;ÓES FINAIS 

Este trabalho buscou ilustrar processos de decisao e suas mo
tiva9oes, para enfatizar que as escritas do Ashaninka do Amonia (AC), 
do Nhandewa-Guaraní (SP e Norte PR) e do Kaingang paulista foram 
decididas com acompanhamento de um lingüista, de forma a garantir 
as comunidades. a informa9ao e as melhores condi9oes para realizá-la, 
mas foi urn processo de decisao dos próprios indígenas. 

17 Distanciando-se da ortografia adotada ao sul do Paranapanema, julgaram melhor 
usar formas como MB e NG, além de letras como W em lugar do V e Y no lugar de 
J. Também julgaram mais transparente a forma Á (para a vogal [~])do que a con
vencionada forma Á. Por fim, em lugar do U], pronunciam [tíl, de modo que nAo 
incorporaram a letra "s" (que equivocadamente Wiesemann padronizou para a frica
tiva palato-alveolar) e adotaram o dígrafo TH. 
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. O pri?cipal fruto desse procedimento é a desmistifica9ao da 
escnta, aqu1 vista por eles como urna f erramenta da qual se apropria
ram e sobre a qual podem tomar decisoes, de modo que as comunida~ 
des nao ficam vulneráveis ao poder de estrangeiros sobre sua própria 
l~n~~' como acontece .em muitos casos de escritas produzidas por 
hngu1stas para a comuntdade, sobretudo nos casos em que participam 
agentes de empreendimentos missionários. Tal como foi feito, o pro
cesso garante as comunidades indígenas liberdade para rever suas de
cisoes, porque f oram e las que as tomaram e sabem como o fizeram. 

. Mas a principal tese que se pretendeu defender aqui, com os 
casos ilustrados, é que o princípio quase consensual de que "unifica-
9ao ortográfica é sempre bom" é urna generaliza9ao que pode se mos
trar problemática em muitos casos, e isso fica bastante ressaltado nos 
contextos em que a escrita na língua tem, mais do que urna necessida
de prática, urna motiva9ao política e a fun9ao simbólica de contribuir 
para a representa9ao da identidade particular de um grupo étnico. 

Em lugar, portanto, daquele princípio de consenso (e, nao 
sem boa dose de razao, diz-se que 'todo consenso é burro') sugiro 
adotarem-se, para o caso da defini~ao ortográfica, tres princípios dis
tintos daquele: 

- diversifica~ao ortográfica nao é, necessariamente, prejudicial 
a língua indígena ou a unidade de urn povo. 

- unifica9ao ortográfica <leve ser sempre sugerida a avalia~ao 
das comunidades interessadas. 

- a autonomia do povo sobre sua língua <leve ser respeitada em 
qualquer condi~ao. 
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AS VOGAIS ORAIS DO PROTO-TUPÍ 

As VOGAIS ORAIS 

DO PROTO-TUPÍ 

Aryon Dall 'lgna Rodrigues 

Um primeiro quadro comparativo das vogais nas famílias do 
tronco lingüístico Tupí e das correspondentes proto-vogais foi por nós 
publicado em 1958 (Hanke, Swadesh & Rodrigues 1958:198) e nele 
nao-figuraram línguas das familias Ramaráma e Puruborá; um segun
do quadro, incluindo as línguas Káro (também chamada Arara, da 
familia Ramaráma) e Puruborá, foi apresentado em 1995, como com
plemento a um estudo sobre a existencia de oclusivas glotalizadas em 
Proto-Tupí (Rodrigues 1995). As proto-vogais projetadas nos dois · 
quadros sao as mesmas e f oram reproduzidas, mais urna vez, no traba
lho sobre o parentesco entre o Mawé e a familia Tupí-Guaraní (Rodri
gues & Dietrich 1997). 

No trabalho de reconstru9ao do Proto-Tupí urna questao que 
logo se pos é a do número de proto-f o nemas vocálicos que se deve 
postular: 5 ou 6? Parte das famílias lingüísticas que integrara o tronco 
Tupí tem 5 vogais orais ( além de nasais em igual ou menor número), 
ao passo que outras tem 6 (e igual número de nasais} e urna tem 7 
orais e 4 nasais. N esta comunica9ao vou considerar somente as vogais 
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orais. As famílias Mawé e Awetí, constituídas cada urna por urna só 
língua, tem seis vogais orais, distribuídas em dois graus de altura e em 
tres modos de articula~ao - anterior nao arredondado, central nao 
arredondado e posterior arredondado. A família Tupí-Guaraní com
preende algumas dezenas de línguas, parte delas com um sistema vo
cálico igual ao do Mawé e do Awetí, outras mais ou menos divergen
tes, mas as propostas de reconstru~ao para o Proto-Tupí-Guaraní 
tem coincidido em postular para ele esse mesmo sistema de seis 
vogais orais, que é apresentado no quadro l. 

Quadro !: Vogais orais do Awetí, Mawé e Proto-Tupí-Guaraní 

. . 
1 l u 

e a o 

A família Ramaráma, cuja única língua subsistente é o Káro, 
distingue tres vogais centrais orais, mantendo as demais oposi~oes do 
quadro acima. Suas vogais orais sao, portanto, as do quadro 11. 

Quadro JI: Vogais orais do Káro (fam. Ramaráma) 

. 
1 

• 
l u 

e o 

a 

As línguas das famílias Arikém, Jurúna e Mondé tem apenas 
cinco vogais orais, tendo em comum a ausencia de oposi~ao entre as 
posteriores alta e baixa, como mostra o quadro 111. 

Quadro 111: Vogais orais do Karitiána (fam. Arikém), Jurúna (fam. 
Jurúna) e Paitér (fam. Mondé 

36 

AS VOGAIS ORAIS 00 PROTO-TUPÍ 

. . 
1 l 

o 
e a 

Nas familias Mundurukú e Tuparí a situa9ao é análoga a essa, 
com a dif eren~a de que em vez de j ternos ~ na língua Mundurukú e 1:1 

na língua Tupari.1 

A língua Puruborá, insuficientemente documentada e cuja fo
nologia ainda nao pode ser analisada, pode enquadrar-se no quadro III, 
mas também num dos outros dois. 

Admitindo-se para o Proto-Tupí um sistema de seis vogais 
orais, o quadro abaixo apresenta os principais reflexos das vogais des
se sistema nas diversas familias. Nesse quadro a família Tupí-Guaraní 
é representada pelas reconstru9oes já feitas para o Proto-Tupí-Guaraní 
(PTG), a família Arikém (AR) pelo Karitiána, a Jurúna (JU) pelo Ju
rúna, a Mondé (MO) pelo Paitér ou Suruí, a Mundurukú (MU) pelo 
Mundurukú, a Ramaráma (RA) pelo Káro, a Tuparí (TP) pelo Tuparí e 
as famílias Awetí (A W), Mawé (MA) e Puruborá (PU) pelas línguas 
, . . 
un1cas que as const1tuem. 

Ouadro 4: . 

PT PTG JU MU AR TP RA PU 
AW MA MO 

- • **º •• . • . . . . . 
1 1 l 1 1 l 1 1 1 1 1 

••• •• . . . . . . . . . . . 
l l l l 1 1 1, e 1, u 1 l , 1 l , 1 

**u *u 
. 

u u u o l o o o o 
**e *e, o e, o e,o . e, a e, 1 a e e e e 
**a *a a a a a o a a a a 
**o *o 

. 
o o a ~ 1 o a a a 

A seguir sao exemplificados e brevemente comentados os re
flexos das proto-vogais nas dez familias lingüísticas. As f ontes dos 
dados utilizados sao as seguintes: PTG Jensen 1989, Lemle 1971, 

1 Embora a vogal central nao babea do Mundurukú tenha sido descrita como sendo 
alta, nas variedades que ternos observado ela se realiza como central média; em 
Tuparí predominam os falantes que realizara a vogal central arredondada, embora 
haja os que em seu lugar realizara a nilo arredondada. 
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Rodrigues & Dietrich 1997; AW Emmerich & Monserrat 1972, Mon
serrat 1976, Monserrat (com. pessoal); MA Brandon & Graba~ 1983, 
Koch-Grünberg 1932, Nimuendajú 1929; JU Jurúna Fargett1 1992, 
Xipáya Rodrigues 1990; MU Mundurukú Crofts 1973, 1986; KuruáY_a 
Nimuendajú 1930; AR Arikém Nimuendajú 1925, Karitiána Landm 
1983, Storto 1999, Storto & Baldi 1994; TP Makuráp Braga 1992, 
Kepkiriwat Rondon & Faria 1948, Tuparí Alves 1991, Casp~r ms., 
Caspar & Rodrigues 1957; MO Cinta-larga Sandberg & Kingston 
1977, Gaviiio Moore 1994, Paitér Bontkes 1978, Meer 1982; RA Ká
ro Gabas Jr. 1989, Gabas Jr. (com. pessoal); PU Puruborá Koch-
Grünberg 1932. 

A vogal alta anterior i corresponde-se praticamente sem ex-
ce~oes em palavras cognatas de todas as dez famílias , de modo que 
deve ser reconstruída como tal para o Proto-Tupí: **i (neste trabalho, 
como em Rodrigues & Dietrich 1987, uso duplo asterisco para distin
guir os proto-fonemas postulados para o Proto-Tupí daqueles recons
truídos para o Proto-Tupí-Guaraní), como nas palavras para 'ovo': PT 
**upi?a > PTG *-upi?a, A W -upi?a, MA upi?a, JU Jurúna ubi?á, 
MU Mundurukú d-opsa (< *-opsia < *-upi?a), AR Karitiána s-ipi, TP 
Tuparí -opsi?a; 'fuma~a': PT ** lil] > PTG *til], A W til), MA hil], JU 
Jurúna s1-a, UM Mundurukú dil], AR Karitiána piIJ-a, Arikém nil)-:J, 
TP Tuparí sil), MO Paitér piIJ, Gaviao dík, RA - , PU - ; 'mandioca': 
PT **mani > PTG *mani, A W mani, MA mani, JU Jurúna mai-, MU 
- , AR - , TP Tuparí mili, MO Paitér m5i, RA Káro mani, PU m5i-ka; 
'cupim': PT **l)kupi> PTG *kupi-?i, AW kupi-la, MA lJUpi-?a, JU 
-, MU Mundurukú? i-kopi 'esp. de vespa', AR Karitiána l)Ípi (ipor 
assimila~ao a vogal da primeira sílaba?), TP Tuparí kopi, MO - , RA 
- PU -. 

' A vogal baixa central a se corresponde em todas as famílias, 
exceto na Arikém, que tem sistematicamente o, e na Mundurukú, que 
tem e quando a consoante precedente era ** k~ como nos seguintes 
exemplos: 'fruta': PT **?a > PTG *?a, AW ?a, Ma ?a, JU Jurúna -?á, 
MU Mundurukú ?a, AR Karitiána ?o, TP Tuparí ?a, MO Paitér ?a, RA 
Káro ?a, PU-; 'cair': PT **J!at > PTG *?ar, AW ?at, MA ?at, JU 
Xipáya ?az-a, MU Mundurukú ?at, AR Karitiána ?ot, TP Tuparí kat, 
MO Paitér ?ar, RA Káro ?ad-a 'nascer' , PU - ; 'vespa': PT ** l)kap > 
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PTG * kaj3, A W kap, MA 1Jap, JU Jurúna kap-á, MU - , AR Karitiána 
l)Op, TP Tuparí kap, Makuráp l)ap, Wayoró l]kap, MO l)ab, RA Káro 
náp 'esp. de abelha', PU dab-ai; 'panela': PT **wale > PTG *jale, 
A W tala-, MA wa?a, JU Jurúna wai, MU Mundurukú wa?e ' cuia', 
AR -, TP Tuparí wa?e-to/ a, MO - , RA Káro male, PU - ; 'gordu
ra': PT ** kiap > TG * kaf3, A W kap-put [kawut], MA kap, JU Jurúna 
kah-á, MU Mundurukú fep, AR-, TP Tuparí ?ap, Wayoró caw, MO 
Paitér kam-nag 'gordo', Gaviao kap, RA kap, PU-. Para ancestral 
dessa série de correspondencias postula-se naturalmente PT **a. 
O deslocamento para urna articula~ao posterior arredondada no Karitiá
na faz parte de urna cadeia de mudan~as que produziu urna rota~ao na 
articula~ao das vogais dessa língua (Rodrigues 1986, 1999; Baldi & 
Storto 1994). A anterioriza~ao para e em Mundurukú é atribuída a 
propriedade palatal de ** k~ 

A proto-vogal baixa posterior **o foi reconstruída combase 
na situa~ao das famílias Tupí-Guaraní, Awetí e Mawé, em que nas 
séries de cognatos ela contrasta sistematicamente com as outras cinco 

• 
vogais. Nas famílias Jurúna, Mondé, Ramaráma e Puruborá esta vogal 
centralizou-se e desarredondou-se, fundindo-se com os reflexos de 
**a. Já na familia Arikém, além de centralizar-se e desarredondar-se, 
ela se elevou, assumindo a qualidade do i, que já havia mudado siste
maticamente para a posi~ao anterior (v. abaixo); em Mundurukú tam
bém-desarredondou-se e centralizou-se, mas sem elevar-se, resultando 
em :}. Vejam-se alguns exemplos: 'mio': PT **po > PTG *po, AW 
po, MA po, JU Jurúna ba, MU Mundurukú ba, AR Karitiána pi, TP 
Tuparí po, MO Paitér pá-be, RA Káro pa, PU ba; 'asa, pena': PT 
**pepo > PTG *pepo, AW pepo, MApepo, JU Jurúnapewá, MU-, 
AR Karitiána papi 'pena de flecha' , TP Tuparí pe/ o, Wayoró peo, 
MO - , RA -, PU -; 'cobra': PT **mpoj > PTG *moj, A W moj, MA 
moj, JU - , MU Mundurukú paj, AR - , TP Kepkiriwat boj, MO Gavi
ao baj, Cinta-Larga maj, RA Káro mAj-giira, PU maj-it, 'pesado': PT 
* * poCij > PTG * pocij, A W potij, MA potij, JU Jurúna i-pade-tú, MU 
Mundurukú posi, AR Karitiána piti, TP Tuparí poci, MO Gaviao patñ, 
RA Káro pi?tí, PU-; 'ro~a': PT ** l}ko > PTG *ko, A W ko, MA ko ,..., 
IJO, JU Jurúna ko-a (possivelmente influenciado pela Língua Geral 
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Amazónica da família TG), MU Mundurukú ka, AR Kari~iána 1)8 (a 
vogal desta fonna corresponde a do Makuráp, mas nao a do étimo 
**l]ko), TP Kepkiriwat go, mas Makuráp ke (e nao é o reflexo regular 
de **o nesta língua), MO Paitér 1)8, RA na-ce}, PU-. 

A baixa anterior **e conservou-se sistematicamente como tal 
em Mundurukú, Tupari, Mondé, Ramaráma e Puruborá, mas mudou 
consistentemente para a central a em Arikém. Em Tupí-Guaraní, 
Awetí, Mawé, Jurúna e Mundurukú deu-se urna cisao, tendo **epas
sado a o <liante das consoantes labializadas **p we **k~ mas tendo-se 
mantido inalterada nas demais situa9oes. Essa mudan9a acarretou a 
fusa.o dos o provenientes de **e comos o oriundos de **o; em Jurúna 
e Mundurukú essa fusao foi anterior as mudan9as **o > a e **o>;}, 
respectivamente, isto é, **e > o > a em· Jurúna e **e > o > ;} em 
Mundurukú. Exs.: 'caminho': PT **ape ,.., pe > PTG *-ape ,.., pe, A W 
pe ,.., me, MA - , JU Jurúna (mbaha), MU Mundurukú e, AR Karitiána 
pa, TP Tuparí ape, Makuráp pe, MO Paitér me, Gaviao -pe, RA -, PU 
mbe, 'nome': PT *-et > PTG *-er, AW -et, MA -et, JU-, MU Kuru
áya -et, AR Karitiána s-at, TP Tuparí -et, MO Paitér J..éd, RA Káro c
et, PU -; 'dormir': PT ** kiet > PTG * kier, A W ket, MA ket, JU -, 
MU Mundurukú jet, AR Karitiána k8t, TP Tuparí ?et, MO Paitér ker, 
RA Káro ket, PU ket-a; 'folha': PT **ep w> PTG *-oft, AW -op, MA 
-op, JU Jurúna up-á, MU Mundurukú -élp, AR Karitiána s-ap, TP Tu
parí -ep, MO Paitér s-ep, RA -, PU-; 'casa': PT **ekw> PTG *ok, 

· AW ok, MA-ok 'ninho, teto', JU Jurúna ak-á, MU Mundurukú ak-?a, 
AR Karitiána s-ak 'caverna', Arikém ak-o 'casa', TP Tuparí ek, MO -
, RA Káro ek 'dentro', PU ek-a (mas também há registros como ak-a e 
je-a); 'larva': PT **cekw> PTG *cok, AW - , MA - , JU a-dák-á, 
MU -, AR Karitiána tak, TP Tuparí tek, MO Paitér ka-dég 'esp. de 
lagarta', Gavia.o ma-dek 'esp. de lagarta', RA-, PU-; 'pilar, socar': 
PT **cekW> PTG *cok, AW-, MA tok, JU Jurúnapá-dák-u, Xipáya 
d8k-u, MU-, AR-, TP - , MO, RA - , PU-. 

PT **i conservou-se sistematicamente nas famílias Tupí
Guaraní, Awetí e Mawé, mas só parcialmente nas famílias Jurúna, 
Tuparí, Ramaráma e Puruborá, nas quais, segundo o contexto conso
nantal imediato, f oi conservada ou mudo u de qualidade para a alta 
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anterior i ; na família Tuparí, pelo menos na língua Tuparí, a realiza9ao 
central tomou-se arredondada, isto é, 11. Nas famílias Ramaráma e 
Puruborá em· alguns contextos mudou para e e nos demais para i. Já 
nas famílias Jurúna, Mundurukú e Mondé anteriorizou-se sistemati
camente, convertendo-se em i. Exemplos: 'mie': PT **ci> PTG *ci, 
A W ti, MA ti, JU -, MU Mundurukú si, AR Karitiána ti, TP Tuparí si, 
MO Paitér ti, RA -, PU-; 'pé': PT **pi > PTG *pi, A W pi, MA pi, 
JU - , MU Mundurukú i, AR Karitiána pi, TP Tuparí si-to, Makuráp 
mi, MO Paitér pí:-pe, Gaviao pi, RA Káro pi, pi:-be, PU si-be; 'segu
rar': PT **pi ik > PTG *picik, AW pitik, MA pitik, JU Xipáya 
padik-u, MU Mundurukú i§k, AR Karitiána pitik 'arrumar, aprontar', 
TP -, MO - , RA -, PU - ; 'pesado': PT **pocij > PTG *pocij, AW 
potij, MA potij, JU Jurúna i-pade-tú, MU Mundurukú posi, AR Kari
tiána piti, TP Tuparí poci, MO Paitér pati-ga, Gaviao patñ, Cinta
larga pattñ, RA Káro pi?tí, PU - ; 'batata-doce': PT **wetiik> PTG 
*j etik, A W te4_ik, MA - , JU - , MU Mundurukú wesik, AR -, TP -, 
MO Paitér w,aci'I)-a, Gaviao vitíl)-a, RA Káro petik-a, PU witik-a; 
'bjcho pregui~a': PT ** a?i > PTG * a?i, A W - , MA -, JU -, MU 
Mundurukú aj, AR Karitiána o?i, TP Tuparí ao-ko (?), MO -, RA 
Káro a?i, PU a?f, 'veado': PT **itii > PTG *ci-wacu, AW ti-wapat, 
MA iti, JU-, MU Mundurukú isi, AR Karitiána ne, Arikém nde, TP 
Makuráp iti, Mekéns isii, RA -, PU idi, 'árvore, pau': PT **Ilip > 
PTG * ?ij3, A W ?ip, MA ?ip, JU Jurúna ?ip-á, MU Mundurukú ?ip, ~R 
Karitiána ?ep, TP Tuparí íalp, MO Paitér (í')í:b, RA -, PU-; 'piolho': 
PT ** l}kip > PTG * kift, A W -ldp, MA IJÍp, JU Jurúna Jdp-á, MU 
Mundurukú kip, AR Karitiána l)ep, TP Tuparí kBp, MO Cinta-larga 
l)Ít, Gaviao git, RA Káro nap, PU a-tap, 'mel': PT **ewit> PTG *eir 
(< *ejir < *ejir), AW ekit, MA ewir, JU Jurúna awila, MU Munduru
kú eit, AR Karitiána eet, TP Tuparí ewit, Kepikiriwát ewit, MO Cinta
larga iw)t, Gaviao nt, RA Káro p-ewít, PU iwit. 

PT **u também se conservou sistematicamente no Proto
Tupí-Guaraní, no Awetí e no Mawé e mudou para o nas demais famí
lias, sendo que na Arikém acompanhou depois a mudan9a de **o para 
i. Exemplos: 'comer': PT **JI u > PTG *.?u, A W ?u, MA .?u, JU Xi
páya i-w-a 'comedor', MU Mundurukú ?o, AR Karitiána Ji, TP Tuparí 
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ko, MO Gaviao lo-t 'comedor', RA Káro lo-t 'comedor', PU lo; 'ta
to': PT **fajfu > PTG *tatu, AW tatu, MA sahu, ru Jurúna du-, 
MU Mundurukú dajdo, AR Karitiána sosi, TU Mekéns tato, Makuráp 
tajto, RA Káro jájo, PU -; 'quente': PT ** akup > PTG * akuj3, A W 
akup, MA akup, ru Jurúna kuh-u, MU Mundurukú asip, Kuruáya 
akib, AR Karitiána oki, Arikém -akub-a, TP Tuparí akop, MO Paitér 
adob, RA Káro -akop, PU - ; 'pai': PT **-up > PTG * -uj3, A W up, 
MA -, JU Jurúna up-á, MU Mundurukú op 'marido', Kuruáya -ub 
'pai, marido', AR Karitiána s-ip, TP Tuparí op, MO Paitér 1-ob, Cinta
larga s-op, RA - , PU - ; 'bicho de pé': PT **tul)> PTG *tul), AW tul), 
MA j UIJ, ru -, MU Mundurukú noIJ, Kuruáya nolJ, AR Arikém 
[njul)-a], TP Tuparíjo-tap, Makuráp }oIJ, MO -, RA-, PU - . 

CONSIDERA<;ÓES FINAIS 

(1) O sistema vocálico do Proto-Tupí tinha seis vogais orais e nao cinco, 
como é o caso da maioria das famílias lingüísticas dele descendentes. 

(2) As famílias TG, AW e MA preservaram a distin~ao entre as seis vo
gais, embora nelas tenha havido urna cisao de *e, que <liante das oclu
sivas labializadas do Proto-Tupí mudou em o, o qual se fundiu com o 
reflexo de *o. 

(3) JU manteve a oposiyao entre *u e *o, mas teve este último mudado 
incondicionalmente em a, fundindo-se com o reflexo de *a, enquanto 
que u manteve sua qualidade alta; mudou também *e em a diante da 
oclusiva velar labializada do Proto-Tupí. 

(4) Em MO, RA e PU também se manteve a oposiyao entre *u e *o, mas 
*o mudou incondicionalmente em a, fundindo-se com o reflexo de *a, 
e *u mudou incondicionalmente em o. 

(5) Em MU e MO *i mudou incondicionalmente em i, mas as outras mu
danyas no MU nao coincidiram inteiramente comas do MO (vide (4) 
acima e (6) abaixo). 

( 6) Em MU *o mudou incondicionalmente em a e *u mudou incondicio
nalmente em o, enquanto que *e mudou em a diante de oclusivas labial 
e velar labializadas do Proto-Tupí e conservou-se inalterado em outros 
ambientes. 

(7) As mudan~as *e> a em Jurúna e *e> aem Mundurukú devem ter come
yado como *e > o (por absoryao da propriedade [ arredondado] diante de 
*pw em Jurúna e de *pw e *kw em Mundurukú), tal como em TG, AW e 
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MA, para depois integrarem-se nas mudani;as o >a e o > a, respecti
vamente (vide (3) e (6) acima). 

Algumas mudan<;as e preserva<;oes f oram compartilhadas por 
duas ou mais famílias de línguas e o compartilhamento pode ter sido 
mera coincidencia ou pode ter resultado de heran<;a comum de um 
tempo em que os ancestrais dessas famílias ainda nao estavam separa
dos. Neste último caso ele pode indicar-nos alguns detalhes do pro
gressivo desmembramento do tronco Tupí. Assim, a preserva<;ao da 
distin<;ao entre as seis vogais do Proto-Tupí pelas famílias TG, A W e 
MA (vide (2) acima) parece indicar que estas tres se separaram entre 
si mais tardiamente, depois de separadas dos ancestrais das outras 
famílias (cf. Rodrigues & Dietrich 1997:265, 300). Já a mudan<;a *e> 
o, comum nao só a TG, A W e MA, mas também a ru e MU (vide (7) 
acima ), pode significar que estas duas estiveram ligadas aquelas num 
período mais antigo e que só depois de separar-se delas sofreram as 
mudan9as de *o em a (JU) e :J (MU). A oposi<;ao entre u e o deixou de 
existir em MlJ, AR, TU, MO, RA e PU, mas só em MO, RA e PU isso 
se·deu da mesma maneira: primeiro *o desarredondou-se e mudou em 
a, fundindo-se com o reflexo de *a, e posteriormente *u mudou em o 
(ou ficou flutuando entre [u] e [o]). Nas outras tres famílias houve tres 
processos diferentes: em MU *o também se desarredondou, mas mu
dou para :J, sem ter-se fundido com o reflexo de *a; em RA *u fundiu
se com *o e o produto dessa fusao desarredondou-se mudando em i 
depois que * i já se havia anteriorizado e mudado em parte para i, em 
parte para e; só em Tuparí houve simples fusao de *u com *o. O con
junto de mudan<;as acorridas em Karitiána (fam. Arikém) pode ser 
visto, como já foi indicado anteriormente ( cf. Rodrigues 1986:44 e 
1999: 111 e Storto & Baldi 1994) como um belo exemplo de mudan<;as 
em cadeia, em que a vogal alta central **i se cindiu, anteriorizando-se 
parte de suas ocorréncias para a posi<;ao da alta **i, coma qual se fundi
ram, e outra parte para a posi<;ao da baixa **e, com que nao se 
fundiram, porque esta, por sua vez, deslocou-se sistematicamente para 
a posi<;ao central de **a, deixada vazia pela mudan<;a total destapara 
a posi<;ao posterior de **o, já liberada pelo levantamento e centraliza
<;ao desta última para a posi<;ao da alta central **i, para a qual conver-
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giu também a alta posterior **u. Esses processos podem ser represen
tados assim: 
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0 DESENVOL VIMENTO DO 

GERÚNDIO E DO SUBJUN

TIVO EM TUPÍ-GUARANÍ 

Ana Suelly Arruda Cdmara Cabra/ 
Aryon Dall 'Igna Rodrigues 

Em várias línguas Tupí-Guaraní um sistema de referencia al
ternada diferencia do is tipos de ora9oes adverbiais. Desde as prime iras 
gramáticas sobre essas línguas, as ora9oes que tem seu sujeito correfe
rente com o sujeito da ora9ao principal sao conhecidas como ora9oes 
de gerúndio e as que tem seu sujeito diferente do sujeito da ora9ao 
principal sao chamadas de subjuntivas ou conjuntivas (Anchieta 1595, 
Figueira 1687 [1621], Ruiz de Montoya 1640)1. Neste estudo2 apresen
ta-se a hipótese de que os dois tipos de predicados tenham origi-

1 Esses autores identificam as funyoes do gerúndio tupí-guaraní com as do gerúndio 
e do supino da língua latina. 
2 Símbolos e abreviaturas usados: Arg = caso argumentativo, corr = correferencial, 
fut = futuro, Ger = gerúndio, Imin = iminente, Ind I = indicativo I, Ind II = indicati
vo II, intens = intensivo, LD = locativo difuso, R = prefixo relacional, refl = reflexi
vo, Subj I = subjuntivo 1, Subj II = subjuntivo II, Trans = caso translativo. 
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nalmente correspondido a temas verbais nominalizados e temas nomi
nais descritivos flexionados por morfemas casuais, o que explicaria, 
entre outras coisas, as propriedades dessas constru9oes de (a) recebe
rem flexao relacional e nao flexao pessoal e (b) acionarem, na ora9ao 
principal, o modo indicativo 11, típicamente condicionado pelos ad
vérbios lexicais e demais sintagmas circunstanciais (sintagmas pospo
sicionais e sintagmas que tem por núcleo nomes em caso locativo). De 
acordo com a presente hipótese, as formas do gerúndio proviriam de 
antigas nominaliza~oes como sufixo *-áp - *-táp. Tais formas teriam 
se desenvolvido em um estágio anterior a separa9ao das famílias Awe
tí e Tupí-Guaraní3

• 

l. 0 GERÚNDIO, O SUBJUNTIVO E OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A 
EXPRESSÁO DE RELA<;ÓES PESSOAIS E A CORREFERENCIALIDADE 

As ora~oes de gerúndio e de subjuntivo da família Tupí
Guaraní sao ora9oes dependentes que se distinguem, formalmente, por 
meio de sufixos modais. As ora9oes de gerúndio, além de expressarem 
urna finalidade ('entrou para dormir') ou urna simultaneidade ('che
gou cantando'), podem também indicar urna seqüencia ('chegou e 
dormiu' ) (Anchieta 1595:27v, Figueira 1687:20, Rodrigues 
1953:126). As ora9oes de subjuntivo sao de dois tipos, as que expres
sam contemporaneidade e condi9ao ('quando/se a fruta 
cai/caiu/cair ... ') e as que expressam sucessividade ('depois que a fruta 
cai/caiu/cair ... ' ). As ora9oes de gerúndio, assim como as de subjuntivo 
contemporaneo e de condi~ao estao em distribui9ao complementar, 
quanto a correferencia de seus respectivos determinantes como sujei
to do predicado principal, e funcionam, dessa forma, como expressoes 
de um sistema de correferencia alternada (switch reference). As ora-
9oes de gerúndio temo sujeito correferente com o sujeito da ora~ao 
principal, e as de subjuntivo de contemporaneidade tem o seu sujeito 
diferente do sujeito da ora~ao principal. Já as ora~oes de subjuntivo de 
sucessividade podem ter ou nao o seu sujeito correferente como sujei
to da ora9ao principal. Os sufixos da língua Tupinambá e da língua 

3 A propósito da rela~ao histórica do Awetí como Tupí-Guaraní, cf. Rodrigues & 
Dietrich, 1997:265, 300. 
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Asuriní do Tocantins ilustram a marca9ao dos tres modos na família 
Tupí-Guaraní: 

Gerúndio -á(Jo - -a - -ta (verbos); -amo - -ramo (nomes descritivos) 

Tupinambá 
1) Oyeaibic 

o-je-aij3ík-0 
ogoace acemamo 

' , o-ase-asem-amo 
3-refl-abaixar.a. cabeya-Ind.I 3.corr-gritar-gritar- Ger 

2) omanogatuibo 
o-mano-gatw-~o 

3corr-morrer-bem-Ger 

Coite 
Koité 
Enfim 

'abaixou a cabe~a, gritou repetidamente e enflm morreu mesmo' 
(Araújo 1618:63v; trad. de ADR) 

3) 

• 

anheeng Uixóbo 
<a:Te?éb wi-só-!Jo 
~ l .corr-ir-Ger . 

'eu falo enquanto vou ', 'vou fa/ando ' (Anchieta 1595 :29v) 

Subjuntivo de contemporaneidade e condi9ao 

Asuriní do Tocantins 
4) né 0-kató-eté-ramo a-sán ta né 0-pyn 

2 R
1
-bom-Intens-Subj.I 1-vir Imin 2 R1-junto.de 

'quando voce flcar/estiver boa eu venho para junto de voce , ou 
'estando voce boa eu vo/to para voce (Cabral, notas de campo)4 

Tupinambá - ....--... 
S) a-· e' él] né 0-só-reme 

1-faIJ 2 R1-ir-Subj.I 
'eufalo enquanto voce vai' (Anchieta, 1595:29v) 

4 
Nas glosas, as abreviaturas R 1, R 2, R3 e R 4 identificam os prefixos relacionais cíe 

referente (1) contíguo, (2) nito contíguo, (3) humano genérico e (4) correferente com 
o sujeito da o~Ao. 
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Tupinam ' 
6) <- sjé @.-l éw-ré \ 

l R1-arrotar-Subj.ll 
'depois de eu arrotar' (Anchieta 1595:4 v) 

7) Mamope ludeos yandejára reca~ou ipiciquiré? 
mamo pe judeus jané 0-jár-a 
onde Int judeus 12 R1-senhor-Arg 

r-era-só-w i-pisik-iré 
R 1-Ccom-ir-Ind.II R2-pegar-Subj.ll 
'aonde os judeus levaram nosso senhor depois de pegá-lo?' 
(Araújo 1618:55: trad. de ADR.) 

Há na família Tupí-Guaraní línguas que modificaram as suas 
constru~oes de gerúndio e de subjuntivo. O Tembé, por exemplo, 
substituiu os antigos sufixos do gerúndio e do subjuntivo de contem
poraneidade respectivamente pelas partículas upá ,..., pél e mehé e, da 
codifica~ao original de argumentos, manteve o uso de relacionais ape- · 
nas nos predicados transitivos do gerúndio (Duarte 2001) e vestígios 
de prefixos correferenciais em verbos posicionais (Carvalho 2001): 

Tembé 
8) a-há h-esák p3 kwi 

1-ir R2-ver Ger RES 
'eu fui para vé-lo (=o macaco) entiio' (Duarte 2001, p. 81) 

" 

2. BIPÓTESE SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO GERÚNDIO E DO SUB
JUNTIVO 

Os sufzxos de subjuntivo 
Em Tupí-Guaraní há cinco tipos principais de expressües adver

biais: advérbios lexicais, nomes em caso locativo, sintagmas posposi
cionais, ora~0es no gerúndio e ora~oes no subjuntivo. Os advérbios 
lexicais sao numerais, temporais, de lugar e de modo. Algumas das 
formas desses advérbios reconstruíveis para o proto-Tupí-Guaraní sao 
dadas em seguida: 
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numera1s tempo lug~ modo 
*ojepé - 'um ' *kwetsé 'passado ± *pé 'lá ' ni ,...,, nán 
*mojepé 
*mokoj 'dois' *oje1f 

recente' 
'hoje pas-
sado' 

*ké 
'deste modo' 

'aqui' emoni 'des
se modo' 

*motsapit 'trés' *korí 'hoje 
.., 

*kwéj nao 'lá 
passado' longe' 

*mo(Jit 'alguns' 

O critério para testar se urna determinada expressao tem for~a 
adverbial nas línguas Tupí-Guaraní é a sua anteposi~ao ao predicado. 
Se nesta posi~ao a expressao acionar o modo indicativo 11, a sua natu
reza adverbial se confirma. A seguir sao dados exemplos de expres
soes adverbiais lexicais, de ora~oes no gerúndio e de ora~oes no sub-
juntivo acionando o indicativo 11: . - - -~, ~ / •) --==-- ( ... 

• 

Tupinambá <Y Á.. -------------1. ~ ¡; 

9) koromO sjé 1 0-só-w \__~_::::, 
logo · 'f R 1 

- ir - lnd.11 
'logo vou' (Anchieta 1595:39v) 

10) sjé 0-pitá-j t-úr-i 
1 R 1 -calcanhar- LocSit R2 - vir - lnd.11 
'nos meus calcanhares ele veio' (Anchieta 1595:41 v) 

Asuriní do Tocantins 
11) h-esá-páp-a i-há-j 

R
2 
-ver-completamente- Ger R2 -ir- lnd.11 

Suruí 
12) 

'ele foi vendo tudo' (Cabra}, dados de campo) 

isé-0 i-nupó-ramu rapo i-so?ó-j 

1 
1- Arg R2 -bater-Subj.I Prev R2 =chorar-lnd.II 

'se eu bater ne/e, ele chora'(Cabral e Mastop-Lima, dados de campo) 

? 
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A excevao dos advérbios lexicais, as construvoes que acionam 
o modo indicativo 11 tem todas urna marca adverbial, seja ela sintática, 
como as posposivoes, ou morfológica, como os sufixos casuais e os 
sufixos modais. Urna questao que se coloca é se os sufixos modais de 
gerúndio e de subjuntivo nao teriam sido, em um estágio anterior, 
posposi~oes ou morfemas casuais. Vejamos primeiramente o caso do 
morfema do subjuntivo de sucessividade, -re - -ire - -rire, que muito 
provavelmente se desenvolveu como sufixo a partir de urna posposi
vao, passando a exibir urna alomorfia típica de sufixos flexionais. Em 
línguas como o Tupinambá, embora funcione como sufixo, leva acen
to, o que é um possível vestígio do estágio em que ainda era urn mor-
fema independente. · 

No que diz respeito ao sufixo do subjuntivo de contempora
neidade e de condivao de línguas dos ramos I, II, III, IV, V, VI e VII, 
que nelas tem a forma -amo - -ramo, urna hipótese a ser considerada é 
a de ter-se originado por meio da extensao de -ramo - -amo 'caso 
translativo' de descritivos para o seu uso·com raízes verbais, extensao 
essa que resultou na especializavao desse sufixo como marca ad
verbial de temporalidade e de condivao, nos casos em que o deter- . 
minante do verbo flexionado nao é correferente com o sujeito da 
ora~ao principal: 

Asurinf do Tocantins 

13) né r-ór-amo i-há-j 

2 R1-vir-Subj Rl-ir-Ind.11 

'voce vindo, ele vai' (Cabral, notas de campo) 

14) ené r-oriw-amo i-há-j 

2 R2-alegre-Subj.I R1-ir-Ind.II 

'estando voce feliz, ele vai' (Cabral, notas de campo) 

A existencia de um sufixo de subjuntivo com a forma -eme -
-reme nas línguas dos ramos III, em urna língua do ramo IV, em duas 

52 

O DESENVOLVIMENTO DO GERÚNDIO E DO SUBJUNTIVO EM TUPÍ-GUARANÍ · 

do !~º V, em urna do VI e em duas do VIII, enquanto que nas de
ma1s hngua~ o sufix~ é -~m~ -- -ramo, pode ser urna indica~ao de que 
o proto-Tup1-Guararu tena tido duas formas alternativas para o sufixo 
do caso translativo: *-eme -- *-amo . Urna outra possibilidade é a de 
que a.presen.va do su~xo -eme em línguas Tupí-Guaraní de subconjun
tos diferenciados seJa resquício de um antigo empréstimo ao Proto
Tupí-Guaraní de línguas Kan'b do norte. Rodrigues (1985:380) incluí 
o sufixo -me do Wayána e o sufixo -me do Hixkariána em sua lista de 
possí~eis co~~tos Tupí-Kan'b, correlacionando-os ao sufixo do Tupi
namba -amo 1n the state of, referido em seus trabalhos posteriores 
com? 'cas~ translativo' (Rodrigues 1996, etc.). No Wayána o sufixo -
me e anahsado por Camargo como tendo um valor de 'estativo con
tingente', significado análogo ao mencionado por Rodrigues ( 1985). 
Segundo Camargo, em Wayána, quando -me é sufixado a um nome 
indica urn processo em evolu~ao como em kanawa-me 'está se tor
nando/virando canoa' e mu/e-me 'está se tomando urna crian~a'. Com 
petuku 'é bonito, é limpo'' obtém-se petuku-me 'está bonito está 
lif!1Pº' ~ petuléu-me wai 'estou me tomando limpo, bonito' (Ca~argo, 
comun1ca~ao pessoal). 

Os SUFIXOS DE GERÚNDIO 

. . . Trataremos agora dos morfemas de gerúndio, considerando t\ 
1n1c1almente duas hipóteses complementares, urna sobre o morfema 
que ocorre com descritivos e a outra sobre o que ocorre com verbos. ~ 
De a~~rdo com a primeira hipótese, o morfema que se combina com '\ 
descnttvos no ll}OAo gerúndio é o morfema do caso translativo. Em .
línguas como o Jo' é, por exemplo, em que o sufixo de gerúndio dos L 
verbos desapareééu-jñntamente com os relacionais correferenciais de 
primeira e segunda pessoa, continuam produtivas as constru~oes que 
correspondem ao que em outras línguas tem sido chamado de genín-
dio de descritivos: 

15) ji a-boheb a?ú a-kít 
1 1-chegar 1-comer 1-dormir 
'eu r;hego, como e durmo ' 
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o-hó orí-rabü 17) 
3-ir 3.corr-alegre-Trans 
'ele vai alegre' 

ja-há dode r-orí-rabü 
12-ir 12 R1-alegre-Trans 
'nós (incl.) vamos alegre' 

Por outro lado, em urna língua como o Asuriní do Tocantins, 
em que o gerúndio continua plenamente ativo, as construc;oes com 
-amo - -ramo só se diferenciam pela flexao relacional. Um nome des
critivo flexionado por -amo - -ramo, com determinante identico ao sujei
to (gerúndio ), recebe um dos prefixos relacionais R4

, enquanto que um 
tema descritivo flexionado por -amo - -ramo com suJeito distinto do da 
orac;ao principal (subjuntivo) recebe o relacional R 1, R· ou R3

• 

18) 

; 

19) 

a-sán wet-oriw-eté-ramo 
1-vir R41-alegre-lntens-Trans 
'eu vim alegre (estando alegre, na qua/idade de alegre)' (gerúndio) 

(Cabral notas de campo) 

né 0-kató-eté-ramo a-sán ta né 0-pirí 
2 R1-bom-lntens-Trans 1-vir lmin 2 R1

-com 
'quando vocé ficarlestiver boa eu volto para vocé' ou 'estando vocé 

boa eu vo/to para vocé' (subjuntivo) (Cabral, notas de campo) 

A segunda hipótese é a de que o sufixo de gerúndio dos ver
bos tenha se desenvolvido antes do desmembramento do sub-ramo 
Awetí-Tupí-Guaraní, nas situac;oes em que um verbo nominalizado 
por meio do sufixo -ap (nominalizador de circunstancia) rece~ia o 
sufixo locativo -/Jo. Nas línguas do tronco Tupí, nomes que expnmem 
urna circunstancia - instrumento, ocasiao, lugar, etc. - sao obtidos por 
meio da nominalizac;ao de verbos intransitivos ou transitivos com re
flexos do Proto-Tupí **-ap. Exemplos de verbos nominalizados em 
lín~s de diferentes famílias deste tronco sao: Mundurukú 
ya 0 2ka3ka3ap2 'a matanc;a' (Crofts 1985:216); Tuparí eparoarap 
'morte' de eparoat- 'morrer' (Caspar & Rodrigues 1957); Awetí kitap 
'circunstancia da morte' de k!i 'matar' (Monserrat 2002), Arikém uh 
i-kat!Jb-:) 'aqui é seu lugar de dormir' (Nimuendaju 1932). 
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Segundo a nossa hipótese, o sufixo do modo gerúndio teria se 
desenvolvido no Proto-Awetí-Tupí-Guaraní, .quando verbos nomina
lizados com -ap se combinavam com o sufixo adverbial -/Jo, 'locativo 
difuso' (cf. Anchieta 1595: 42v), o que ocorria nas situac;oes em que 
o determinante do nome era identico ao sujeito: Proto-Awetí-Tupí
Guaraní *o-két-áp-f3o /3corr-dormir-Nom-LD/ 'em/para sua própria 
dormida'. 

No Awetí e no Tupí-Guaraní consoantes supra-glotais caem 
em fronteira de morfema quando seguidas de outra consoante e, assini, 
a seqüencia -áp-jJo resulto u em -ájJo. Em Awetí, -ájJo f oi reduzido a 
-aw, por queda de P, em sílaba átona final com subseqüente assilabifi
cac;ao da vogal o. Em línguas Tupí-Guaraní como o Tupinambá, na 
junc;ao da seqüencia -áf3o com temas verbais deu-se o encontro de 
duas sílabas acentuadas - a inicial do sufixo com a final do tema - e 
sua reduc;ao a urna só sílaba acentuada. Quando alta a vogal de t~ma 
terminado em vogal, esta se assilabificou (*apití + -áf3o ~ apitjájJo, 
aftí + -áf3o ~ a/3,/áf3o, momelú + -áf3o ~ momeJwájJo ), mas, quando 
b~ixa a vogal final do tema, apagou-se a segunda vogal da sequencia 
(sikijé + -áf3o ~ sikijéjJo,juká + -áf3o ~ jukájJo, só + -áf3o ~ sójJo). 
Com temas terminados em consoante, portanto em sílaba fechada e 
mais pesada, preservou-se o acento original do tema e reduziu-se o 
sufixo a forma-a:5 (kutúk + -áf3o ~ kutúka,ján + -áf3o ~ jána). 

Em Proto-Awetí-Tupí-Guaraní o morfema -ap tinha um a
lomorfe -tap que se combinava com temas terminados na semi-vogal 
j. Em Awetí esse alomorfe combinado com o locativo -/Jo foi reduzido 
a -taw e em Tupí-Gu~aní a seqüencia f oi redüzida a -ta. 

Awetí 
20) a-to wian takujyt 

1-ir ? jacupim 
'vou matar jacupim' 

0-k}'j-taw 
Rl-matar-Ger 

s Em A wetí e em Tupí-Guaraní entre os temas terminados por j e os sufixos 
nominalizadores -áp e -át ocorre o som oclusivo coronal surdo t, cuja origem 
ainda nao está esclarecida, e em várias dessas línguas ocorre o mesmo t diante 
do sufixo dó gerúndio. 
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Asuriní 
21) a-sán we-poraháj-ta 

1-vir lcorr-dan9ar-Ger 
'eu vim para danr;ar' 

Embora a combina9ao de -áp+-po tenha desencadeado um 
processo de fusao que tomou opaca a fronteira entre os dois morfe
mas, o material resultante manteve a natureza nominalizadora do anti
go sufixo -áp e a natureza adverbial do antigo sufixo -jJo, de modo 
que, tanto em línguas Tupí-Guaraní, quanto em Awetí, constru9oes 
com essa forma nao recebem prefixos de sujeito e acionam o modo 
indicativo 11. Os exemplos abaixo do Awetí servem para ilustrar urna 
constru~ao com -aw <*-áp+-po acionando o modo indicativo 11, como 
ocorre em Tupí-Guaraní: 

22) o-'apar-eju o-tet-aw 
3-estar dei- 3corr-
tado-Progr dormir-Ger 
'está deitado para dormir' 

23) o-tet-aw na-to-tu 
3corr.-dormir- R2-ir-Nom 
Ger 

'para dormir ele foi' 

Um fato a ser averiguado ése há diferen9a entre a semantica 
do gerúndio do Awetí e a semantica do gerúndio das línguas Tupí
Guaraní. Urna das questoes a serem esclarecidas ése no Awetí, como 
em Tupí-Guaraní, o gerúndio exprime finalidade, seqüenciamento e 
a9ao simultanea. 

Urna evidencia adicional de que o sufixo -áp está na origem 
dos sufixos de gerúndio do Awetí e do Tupí-Guaraní vem do próprio 
Awetí, especificamente de constru9oes do tipo: 
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mani'yp 
Mandioca 

a-tym i-pot-'u-ap-an 
1-plantar 1 corr-G-comer-Nom-fut 

'plantei mandioca para (eu) comer' 

peti'a . 
pequ1 

,...,, . . . 
a-moJ-JU 1-~yw-ap-an 

1-cozinhar-Progr R -mole-Nom-fut 
'estou cozinhando pequi para ele ficar mole' 
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0. INTRODU~ÁO 

ÜS DEMONSTRA TIVOS 

EM SATERÉ-MA WÉ 

(TUPÍ) 

Dulce Franceschini 

O Sateré-Mawé foi classificado por Aryon D. Rodrigues 
(1984/85) como urna família do tronco Tupí com um único membro. 
Essa língua é falada pelo povo conhecido pelo mesmo nome que habi
ta; há mais de 400 anos, a regiao do Tapajós-Madeira (Baixo
Amazonas ).1 

Este trabalho tem por objetivo contribuir para o conhecimen
to do sistema de deiticos demonstrativos da língua Sateré-Mawé. Se
gundo a análise aquí apresentada2

, esses deiticos sao classificados em 
dois grupos, o dos que. funcionam como adjetivos e o dos que funcio
nam como pronomes demonstrativos. Essa classifica9ao tomou como 

10 território Sateré-Mawé foi demarcado pela FUNAI em 1982 e compreende 
788.528 hectares situados entre os Estados do Pará e do Amazonas. Nesse território, 
chamado Andirá-Maraú, vivem cerca de 8.000 (oito mil) Sateré-Mawé. 
2 Urna análise do sistema de deiticos do Satere-Mawé foi anteriormente apresentada 
por Márcia dos Santos Suzuki em sua disserta~ao de mestrado intitulada Ou isto ou 
aquilo? Um estudo sobre o sistema déitico do Sateré-Mawé. Infelizmente só toma
mos conhecimento desse trabalho depois que havíamos submetido o presente estudo 
para publica~ao no presente volume. 
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base a combina9ao ou nao dos deiticos do Satere-Mawé como mor
fema nominal genérico -wat. 

l. OS ADJETIVOS DEMONSTRATIVOS 

A língua Sateré-Mawé apresenta um sistema bastante com
plexo de deiticos demonstrativos. De acordo com a materialidade ou 
nao da entidadeque indicam, os demonstrativos podem ser classifica
dos em dois grupos: 

(1) deiticos que indicam entidades que possuem urna existencia mate-
rial; 

(11) deiticos que indicam entidades que nao possuem urna existencia 
material. 

O grupo (11) é formado por apenas um elemento e o grupo (1) divi-
de-se em dois sub-grupos: 

(1.1) o de deiticos que indicam entidades que sao percebidas como 
um todo; 

(1.2) o de deiticos que indicam entidades que sao percebidas como 
parte de um todo. 

No quadro abaixo sao apresentados os deiticos demonstrativos dos 
dois grupos. 

l. Deiticos que indicam entidades materiais: 
1.1 Deiticos que indicam entidades percebidas como um todo: 

I.1.1 ko 
I.1.2 sup 
1.1.3 JlU 

1.2 Deitico que indica entidades percebidas como parte de um todo 
me - mue 

11. Deitico que indica entidades nao materiais: 
mio 

Como podemos observar no quadro acima, o sub-grupo (I. l) 
é constituído de tres deiticos, os quis classificam as entidades que in
dicam segundo a forma e/ou a posi9ao (localiza9ao) no espa90 dessas 
entidades. 
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Morfemas Valor Semántico 
Entidades suspensas/penduradas (frutas, cacho de banana, laran-

ko ja; objetos que estao na mao de alguém); entidades que se encon-
tram no ar ( oássaro voando, aviao) ou na á2Ua (barco). 
Entidades que se encontram em posi~ao horizontal e que possuem 

sup urna forma alongada/comprida (animais de 4 patas, deitados ou 
em movimento, cobra, etc.). 
Entidades que se encontram em posi~ao vertical e que encostam 
em urna superficie ( animais "sentados" - cachorro, porco, paca 

JlU - pássaros "sentados"; frutas que se encontra presas diretamente 
na planta como coco); objetos arredondados ou planos que se 
encontram sobre urna superficie (prato sobre a mesa, cuia no 
chao, etc.). 

Dos deiticos do sub-grupo (I.2), me indica que o referente 
encontra-se próximo do enunciador e mue que o referente encontra-se 
distante do enunciador. Estes do is morfemas indicam que o referente é 
percebido como urna parte de um todo. 

Os deiticos do grupo I apresentados no quadro acima podem 
ser considerados como morfemas classificadores. Combinam-se com o 
morfema de aderencia pessoal mei- - me: e com o morfema proximal 
-e, que indica que o referente se encontra na zona do enunciador, ou 
com o morfema medial -e, que indica que o referente se encontra dis
tante do enunciador. Os deiticos demonstrativos do grupo I apresen
tam, entao, a seguinte estrutura: morfema de aderencia pessoal + mor
fema classificador + morfema de distancia, conforme nos mostra o 
quadro abaixo: 

Proximal Medial 
P.l mei - ko - 0 M.l me: - ko - e > me: - ke: 

1.1 P.2 me: - sup- 0 M.2 mei - sup - e > mei - pe 
P.3 

. 
M.3 > mei - pe: me1 -pu - 0 me1 -pu - e 

1.2 p me1-me M. me1 - mue 

Nas formas do medial, a vogal do classificador funde-se com 
a vogal do morfema medial, o que resulta no alongamento desta. 
O morfema de aderencia pessoal ( me:- - mei-) combinado como 
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morfema proximal (-e) - formas do proximal - pode indicar que o 
referente ( 1) está sendo tocado pelo enunciador ou (2) que o referente 
está em moviniento em dire~ao a zona do enunciador. Contudo, se 
o enunciador e o co-enunciador estao muito próximos urn do outro, o 
morfema de aderencia pessoal indica que o referente se en contra na 
zona comurn aos dois ou em movimento em dire9ao a mesma. 

A combina~ao do morfema de aderencia pessoal com o morfe
ma medial (-e) pode indicar que o referente (1) está sendo tocado pelo co
enunciador ou (2) está em movimento em dire9ao ao co-enunciador ou a 
urna terceira pessoa. As formas do medial sao também empregadas 
quando o referente, apesar de distante do local onde ocorre a interlocu-
9ao, encontra-se em urna zona que faz parte da zona do enunciador, como 
por exemplo, em casa, na comunidade, etc. (ver ex. 3). 

Ao contrário dos morfemas do grupo 1, o morfema mio do 
grupo 11 nao se combina com os morfemas de aderencia pessoal e com 
os morfemas indicadores da distancia de ego. 

Propriedades morfossintáticas dos adjetivos demonstrativos 
Os adjetivos demonstrativos podem funcionar como determi

nantes de nomes e de pronomes pessoais. Como determinantes de no
mes podem aparecer antes ou depois destes, como mostram os exem
plos de (1) a (4). 

No exemplo (1), o adjetivo demonstrativo faz referencia a urn 
lápis que está sobre a mesa em posi~ao horizontal e que está sendo 
tocado pelo enunciador. 

(1) me: - sup lapi u - i - wat 
dem.P.2 "lápis" lp.s. + rel.+ rd.nm.gen. 
"Este lápis é meu" 

No exemplo (2), o co-enunciador está segurando o lápis na mao. 

(2) me: -ke: /api 
dem. M.1 "lapis" 
"Este lápis é meu" 

u - i - wat 
lp.s. + rel.+ rd.nm.gen. 

No exemplo (3) o enunciador faz referencia a urna parte de 
seus filhos que vivero em urna outra comunidade, onde ele tem sua 
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casa e sua ro9a. O demonstrativo meimue é empregado para indicar 
que o referente (os filhos) é apenas urna parte de urn conjunto maior, o 
de todos os filhos do locutor, e que a parte dos filhos que indica en
contra-se em um lugar distante do local onde ocorre o diálogo, mas 
que faz parte da zona do enunciador. Pode-se dizer que, apesar de 
distante fisicamente, o referente está intimamente ligado ao enuncia
dor. 
(3) u - i - mempit - ?in meimue i - i - poiti te 

lp.s.+rel.+ filho+ col. dem. M . 3p.+ rel.+ ser numeroso ainda 
Lit.: "Aqueles meus filhos (os que vivem lá) sao ainda numerosos." 

"Lá vivem ainda muitos dos meus filhos." 

No exemplo (4), o termo determinado faz referencia a urna 
entidade abstrata ''tua língua". Ternos, entao, o emprego do demons
trativo mio como determinante. 

(4) mio e - i - pusu ti ra?in e - he - documento 
de!ll .. ll 2p.s.+ rel.+ língua part. asp. 2p.s.+ rel.+ documento 
"E estatua língua que é o teu documento." 

Geralmente os determinantes demonstrativos aparecem de
pois dos nomes próprios e dos pronomes pessoais que determinam, 
conforme mostramos exemplos (5) e (6). No exemplo (5), o determi
nante me:sup indica que o enunciador estava deitando, provavelmente 
em sua rede, quando falou. 

(5) marau kai pii uito me:sup mawe 
Marau lado posp. 1.pr.p. dem. P.2 Mawé 
"Eu (aquí, deitado) sou Mawé do rio Marau." 

No exemplo (6), o emprego do demonstrativo meijlu indica 
que o co-enunciador está sentado ou em pé (posi9ao vertical). 

(6) en meipu e - ti - ki?esat satere cp - pusu 
2pr.p. dem.P .3 2p.s. +vz.at. + querer sateré rel. + língua 
"Voce ( aqui, sentado ou em pé) quer a língua do Sateré." 
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2. Os PRÓNOMES DEMONSTRATIVOS 

Os pronomes demonstrativos sao formados a partir dos deiti
cos demonstrativos e apresentam a seguinte estrutura: morfema classi
ficador +morfema de distdncia + wat (radical nominal genérico). 

Ressaltamos que o morfema que expressa distancia aparece 
sempre na estrutura dos pronomes formados a partir dos deiticos do 
grupo 1, mas nao na estrutura do prono me demonstrativo formado a 
partir do deitico mio do grupo 11, que faz referencia a entidades abs
tratas. 

Os pronomes formados a partir dos deiticos do sub-grupo 1.1, 
diferentemente dos adjetivos, apresentam um sistema de tres graus de 
distancia: proximal (-e-), medial (-e-) e distal (-i-); o morfema distal 
indica que o referente encontra-se distante dos interlocutores em urna 
zona que nao pertence ao enunciador e que, portanto, nao pode ser 
visto; já os pronomes formados pelos deiticos do sub-grupo 1.2 apre
sentam apenas dois graus de distancia: proximal .e medial, como· ilus
trado no quadro abaixo. 

Pronomes demonstrativos: 
Proximal Medial Distal 

. 

1 1.1 ko - 0 -wat ko > ku - e - wat ku- i - wat 
sup > su: - 0 - wat sup - e -wat sup - i - wat 
JlU -0 - wat JlU - e -wat JlU - i -wat 

1.2 P me -wat Mmue-wat 
mio -wat 

Os valores referenciais dos morfemas classificadores dos 
pronomes demonstrativos sao os mesmos que os dos adjetivos de
monstrativos. As formas proximais do pronome demonstrativo do 
grupo 1.1 indicam que o referente encontra-se na zona do enunciador 
(próximo do enunciador); as formas mediais indicam que o referente 
está na zona do co-enunciador (próximo do co-enunciador) ou, entao, 
em urna zona próxima do enunciador e do co-enunciador; e as formas 
do distal indicam que o referente encontra-se distante do enunciador e 
do co-enunciador, nao sendo, portanto, possível ve-lo. 
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Nos pronomes demonstrativos do grupo 11.2 a forma proxi
mal indica que o referente está na zona do enunciador e a forma 
medial que o referente está na zona do co-enunciador, ou em urna 
zona que nao é nema do enunciador, nema do co-enunciador. 

No exemplo (7), o pronome demonstrativo faz referencia a 
um lápis que se encontra em um bocal, portanto em posi9ao vertical, e 
que está próximo do enunciador. 

(7) JlU -wat 
pr.dem.P.3 

"Este é o meu." 

u - i - wat 
pr.pes.l 

No exemplo (8) trata-se de cademos que estao sobre a mesa. 
O emprego do pronome su:wat indica que o referente é percebido 
como urna unidade que forma um todo e que se encontra em posi9ao 
horizontal ("deitado") próximo do enunciador. 

(8) su: - wa(t) - ria karania e - ti - kii?at 
pr.dem.P.2 + pl. quantos 2p.s.+ vz.at.+ comprar 
"Quantos destes, voce comprou?" 

No exemplo (9), ternos o pronome muewat, o qual, diferen
temente do pronome su:wat, indica que o referente encontra-se na 
zona do co-enunciador e que é percebido como um elemento de um 
conjunto maior, o de todos os cademos que estao na zona do co
enunciador. 

(9) muewat karania e - ti - kii?at 
pr.dem.M. quantos 2p.s.+ vz.at.+ comprar 

"Quantos deste, voce comprou?" 

No exemplo (10), o pronome demonstrativo puwat faz refe
rencia a um prato (objeto arredondado / plano) que se encontra no 
chao. 
(10) e - ta - at 

2p.s. + vz.at. + pegar 
"Pegue este!" 

ro 
1mp. 

JlUWat 
pr.dem.P.3 

65 



DULCE FRANCESCHINI 

'No exemplo (11), o pronome demonstrativo faz referencia a 
urna das vigas da estrutura de urna casa; o referente é percebido como 
urna parte de urn todo e nao se encontra na zona do enunciador, nem 
na do co-enunciador. 

(11) mue-wat JJetap 0 - eturu?a 
pr.dem. M. casa rel. + viga 
"aquela é urna das vigas da casa" 

No entanto, se a estrutura da casa é percebida como um todo, 
um outro lexema é empregado como núcleo do constituinte nominal 
em fun9ao predicativa e outro pronome demonstrativo será utilizado: 

(12) JlU -e - wat JJetap 0 - aJJkukaJJ 
pr .dem.M.3 casa rel. + estrutura 

l 

"aquela é a estrutura da casa" 

No exemplo (13), o pronome demonstrativo faz referencia a 
urna entidade abstrata. 

(13) mio - wat puo ti ra?in i - i - hai 
pr.dem.II posp. part. asp. 3p.s.+rel.+ falar 
" .. . e era a través des ta (língua) que ele falava" 

No exemplo (14), extraído de urna história, o pronome mio
wat faz referencia ao odor que a per~onagem está sentindo. Ela se 
pergunta se é para ela aquele odor, sendo o odor um dos meios utiliza
dos para cativar os seres. 

(14) ahaa mio-wat ke - iJJ an 
excl. pr.dem.II part. + int. excl. fin. 
"ah! Que será isto (um cheiro )?, disse ela" 

0 - 0 - ?e 
3p.s. + rel.+ dizer 

Os pronomes demonstrativos do grupo 1 podem combinar-se 
com o morfema de aderencia pessoal mei- ,..,, me:-. Contudo, assim 
como os adjetivos demonstrativos, esses pronomes apresentam um 
sistema com apenas do is graus de distancia, conforme ilustrado no 
quadro seguinte. 
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Proximal Medial 
I.l La mei - ko - 0 - wat l. me: :: ke: - wat 

wat 2.a me: - su: - 0 - wat 2.a mei - pe - wat 
1 3.a mei -JlU -0 - wat 3.a mei - Jle: - wat 

I.2 P. mei- me -wat M.a mei- mue - wat 

Como ocorre comos demonstrativos adjetivos, nas situa9oes 
em que os pronomes demonstrativos combinam-se com o morfema 
proximal, o referente está sendo tocado pelo enunciador ou em movi
mento em sua dire9ao, mas se a zona dos interlocutores for a mesma, 
indica que o referente está se locomovendo em dire9ao a esta. 

Nas formas do medial, o prefixo de aderencia pessoal indica 
que o co-enunciador está tocando o referente ou que o referente está 
em movimento em dire9ao ao co-enunciador. Contudo, se a zona dos 
interlocutores f or a mesma, indicará que o referente está em urna zona 

.Pr~xima da dos interlocutores ou passando por perto desta zona. 
No exemplo (15) o enunciador, ao falar, está tocando urna 

va~soura que se encontra em posi9ao vertical. 

(15) meijluwat ete ti u - hehai 
pr.dem.P3.a posp. part. lp.s. + rel./falar 
"é sobre esta que estou falando" 

No exemplo (15), o pronome demonstrativo faz referencia a 
urna cobra que está se locomovendo eni dire9ao ao enunciador. 

(16) meipewat ete ti u - hehai 
pr.dem.M.2.a posp. part. lp.s.+ rel./falar , 
"E sobre aquela que estou falando." 

No exemplo (17), o pronome medial me:ke:wat faz referen
cia a um barco que está passando pelo rio, em frente a comunidade 
onde se encontram os interlocutores. O referente está se distanciando 
da zona comum aos interlocutores, que é a comunidade em que se 
encontram. 
(17) me:ke:wat iara wato 0 - to - kosa:p 

pr.dem.M.1. canoa grande 3p.s.+ vz.med.+ passar 
takat i - i - kahu 
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relat. 3.p.s.+rel.+ser bonito 
" é bonito aquele barco que está passando" 

3. CONSIDERA<;ÓES FINAIS 

No sistema de deiticos língua Sateré-Mawé, os deiticos de
monstrativos evidenciam urna organiza~ao que se pauta em diferentes 
critérios semanticos: 

l) materialidade ou nao do referente (Grupo 1 e 11); 
2) referente percebido como um todo (Sub-Grupo 1.1) ou como parte de 

um todo (Sub-Grupo I.2); 
3) forma e/ou posiyao/localizayao do referente no espayo (Sub-Grupos 

1.1.1 , 1.1.2 e 1.1.3). 

Os adjetivos demonstrativos do grupo 1 combinam-se co~ 
sufixos, morfemas indicadores da distancia de ego: o morfema proxi
mal ou o medial. E como prefixo, o morfema de aderencia pessoal. 

Os pronomes demonstrativos apresentam em sua estrutura o 
morfema nominal genérico -wat sufixado. Diferentemente dos adjeti- . 
. vos demonstrativos, apresentam, quando nao combinados com o pre
fixo de aderencia pessoal, um sistema de tres graus de distancia de 
ego: o proximal, o medial e o distal, mas quando combinados como 
morfema de aderencia pessoal, apresentam um sistema de dois graus: 
o proximal e o medial. 
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O. INTRODU!;ÁO 

A EXPRESSÁO DA POSSE 

EM MARÚBO E MATSÉS 

(PÁNo)* 

Raquel Costa 
Carmen Dorigo •• 

Este trabalho tem por objetivo investigar a manifesta~ao da 
expressao de posse nas línguas Marúbo e Matsés, ambas pertencentes 
a família Páno, faladas no Vale do Javari, regiao situada no extremo 
oeste do estado do Amazonas. 

• Este trabalho está vinculado aos projetos de pesquisa Aspectos da Gramática Ma
rubo (Páno): Urna Abordagem Sincrónico-Diacrónica e Aspectos da Gramática 
Matsés (Páno): Urna Abordagem Sincrónico-Diacrónica, desenvolvidos no Museu 
NacionaVUFRJ, com apoio financeiro da FAPERJ (Processos E-26/ 172.031/2000 e 
E-26/151.089/02, respectivamente). Os dois projetos, por sua vez, estao vinculados 
aos Projetos maiores Línguas Páno: Aspectos Sincrónicos e Diacrónicos (F APERJ/ 
Proc. E-26/151.686/2000) e Supra-segmentos e Estrutura de Línguas Indígenas 
Brasileiras (CNPq Proc. 40.2.132/86.3/LA/FV). 
•• O critério escolhido para entrada no texto dos nomes das autoras obedeceu a or
dem alfabética das línguas respectivamente estudadas. 
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" Segundo a literatura corrente, as rela9oes semanticas de ex-
pressao de posse podem ser expressas nas línguas através de um sin
tagma nominal ou de urna ora9iio inteira. Conforme Mithun ( 1999), 
as rela9oes possessivas construídas através de um SN sao considera
dás constru~oes atributivas e aquetas expressas através de urna ora-
9ao sao consideradas constru~oes predicativas. Na constru9ao predi
cativa, a posse é o ponto principal da ora9ao e, geralmente, é o verbo o 
elemento que carrega o conteúdo semantico de posse; nas constru9oes 
atributivas, por outro lado, a posse é indicada por um modificador 
dentro do SN. 

Muitas línguas distinguem dois ou mais tipos de rela9ao pos
sessiva. Algumas fazem urna distin9ao formal, com base na diferen9a 
semantica entre a posse alienável e a posse inalienável. De acordo 
com Payne ( 1997), na posse inalienável a entidade possuída nao pode 
ser adquirida, transferida ou separada do possuidor, ao contrário do 
que ocorre com a posse alienável. Línguas que distinguem a posse 
inalienável incluem termos de parentesco e/ou partes do corpo na clas
se de itens inalienavelmente possuídos. Essa classifica9ao pode variar, 
de língua para língua, de modo que alguns itens, que semanticamente 
parecem pertencer a urna classe, sao agrupados na outra, sem razao 
aparente. 

Conforme aponta Mithun ( 1999), em algumas línguas, apenas 
os parentes relacionados através do sangue sao classificados como 
inalienáveis, enquanto que os adquiridos através do matrimonio sao 
classificados como alienáveis. Da mesma forma, partes separadas do 
corpo ( ossos, unhas cortadas ou dentes que caíram) sao classificadas 
como alienáveis. 

Além das partes do corpo e dos termos de parentesco, algu
mas línguas incluem certos itens culturalmente importantes, tais como 
vaca, canoa, ter9ado, cuia, flecha, etc., na classe da posse inalienável. 
Ainda segundo Mithun ( 1999), vários itens pertencentes a esfera pes
soal (pegadas, sombra, nome, na9ao, vestuário ou objetos pessoais) 
também podem ser classificados como posses inalienáveis. Mithun 
( 1999) acrescenta que a rela9ao parte-todo que liga as partes do corpo 
aos seus possuidores freqüentemente se estende metaforicamente a 
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objetos inanimados, tal como acontece em expressoes como 0 pé d 
montanha, o bra90 da cadeira, a porta de urna casa. ª 

Línguas que diferenciam alienabilidade de inalienabilidade 
ap~ese?tai;i duas estratégias para distingui-las: urna para marcar a pos
se inahenavel e outra para marcar a posse alienável. 

. º.utro tipo de rela9ao possessiva, similar, mas nao identica a 
posse mahen~ve~, é, a pos se inerente. Da mesma forma que ocorre 
c~m a posse 1nahenavel, conforme aponta Payne (1997), certos itens, 
tais como parte~ do corpo, termos de parentesco e itens de adorno pes
soal ~odem ser interpretados como inerentemente possuídos. Entretan
to, diferente do .que ocorre coma distin9ao alienável/inalienável, ape
nas. ele~~ntos merentemente possuídos levam urna marca de posse 
obngatona. 

. .Pode acontecer que urna língua distinga posse inerente e nao 
fa9a di.stm9ao de inalienabilidade. Além disso, línguas que distinguem 
pos~e iner~n~e podem aprese~tar ape~as um tipo de constru9a0 pos
s~ssiva~ exigin~o qu~ ~lguns itens SeJam possuídos, enquanto outros 
nao.. L1ngu~ que distinguem posse inerente, portanto, apresentam 
apen~s ~ ti~o ~e n;iarca de posse. Em contrapartida, sistemas de pos
s.e ahenavel/inahenavel apresentam duas estratégias gramaticais dis
tintas para codificar a posse: todos os nomes podem ser possuídos 
mas ~~da ~o~e é marcado por urna ou outra estratégia (a que marca ~ 
posse inahenavel ou a que marca a posse alienável). 

l. A EXPRESSÁO DE POSSE EM MARÚBO 
1.1. A posse predicativa 

, . Em Marúbo, a posse predicativa se expressa através do verbo 
a, flexionado pelo sufixo -ya, que denota qualidade ou estado resulta
tivo.1· 2• 3 

1 
Esse mes.mo verbo é utilizado em constru~oes existenciais: 
'waka-bsu ka'maN 'a-ya 'Tem on~a perto do rio' . 

2 
As se~i~tes abreviaturas ~p~ecem nas glosas: ABS = absolutivo; AGT = agente 

~atical, ~S~~ = assoc1ati~o; BEN = dativo-benefactivo; DEM = demonstrati
vo, DIM - durunutivo; D~ = dire~ao; EST = estado/verbo estativo; ERG = ergati-
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(1) ma'niJi 'vaki ra'vivakiN 'a-ya 
NP filho dois possuir-EST 
'Ma'niJi tem dois filhos' 

a'iNvu wis'ti-si 'Juma 'a-ya 
mulher só-INTENS se10 possuir-EST 
'Só mulher tem seio' 

'vawa miN'tsisi 'ani-ka 'a-ya 
papagaio unha grande-PERM possuir-EST 
'Papagaio tem unha grande.' 

'sesa 'Juvu 'a-ya 
NP casa possuir-EST 
'César tem casa.' 

Constru9oes possessivas podem também ser construídas sem 
a presen~a da forma hya, quando o elemento possuído é modificado 

por um adjetivo ou um numeral. 

(2) a. ma 'ria 'vaki 'aNtsa-ma-fta 
NP filho muito-NEG-DIM 
'Maria tem poucos filhos' 

'vald 'tai iftu-fta 
crian9a pé pequeno-DIM 
'Crian9a tem pé pequeno.' 

'lama 'kaNti ra'vivaldN 

vo; FOCO = foco; GEN = genitivo; IM = passado imediato, INTENS = intensifica
dor; LOC = locativo; NEG = nega~ao; NAO PASS = nao-passado; PASS = passado; 
PERM = estado permanente; PL = plural; NP = nome próprio; POSS = pronome 
possessivo; PRES · presente; REC = passado recente; REFL = reflexivo; REL = 
verbo relacional; SG = singular; TOP = tópico; 1, 2 ,3 = primeira, segunda, terceira 
pessoas. Hífen (-)indica afixo; sinal de igual(-) indica clítico; dois pontos( •• ) indi-
cam pausa breve. 
3 Na medida em que ambos sao marcados no léxico (Costa 2000), apenas essas for-
mas deveriam ser marcadas como acentuadas na transcri~ao fonológica. Estamos 
mantendo, entretanto, o acento em troqueus no intuito de fornecer urna melhor visuali
za~ao dos constituintes métricos postulados. 
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NP arco do is 
' 'Tama tem dois arcos' 

No Marúbo, encontramos, ainda, constru9oes predicativas nas 
quais a rela9ao de posse é expressa através da posposi9ao 'na, si~ifi-
cando 'de, pertencente a'. É importante notar que em sintagmas nomi
nais que expressam a posse, a marca possessiva deve estar posposta ao 
último elemento do sintagma, seja ele o elemento possuidor (como em 
3a-c) ou o elemento possuído (como em 3d). Em (3c ), chamamos a 
aten9ao para o fato de que os elementos possuídos sao co-referentes, 
comprovando, desse modo, a no9ao de posse veiculada pela posposi-

,.., 
9ao. 

(3) a. na=kanti-0=na 'tJanu 'na 

DEM=arco-ABS=FOCO NP de 
'Este arco é de 'TJanu.' 

b. wa='yap~ 'kuki-pa na'ni=na a'kuNpa 'na 
de • DEM=peixe cesta-LOC dentro=FOCO NP 

'O peixe que está dentro da cesta é de a1kuNpa.' 

c. ma'i-N 'sinuti iftu-Jta 'inu 'na-ru 
NP-GEN faca pequeno-DIM NP de-TOP 
'A faca de 1mai é pequena. A de 1inu é grande. 

d. 'a aN-'vaki 'na 
3SG 3SG.POSS-filho de 
'Ele é filho dela.' 

'ani-ka 
grande-PERM 

Os exemplos a seguir permitem urna interpreta9ao benefacti
va da posposi9ao, ou seja, 'na pode ser traduzido ora como 'de' (pos-
se) ora como 'para' (benefactivo). 

( 4) a. ma'tu·N ma·'ri 'nuJi 'matu 'na 
2PL.ERG 2PL-REFL costurar 2PL para 
'Voces costuram para si mesmos.' 

b. nu'ku-N 'wai·0 nuN-'vana-ai 'nuki 'na-si 
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~ 

lPL-ERG ro~a-ABS lPL.AGT-plantar-PRES lPL para-INTENS 
'Nós plantamos ro~a para nós mesmos.' 

1.2. A posse atributiva 

Em Marúbo, a posse atributiva é expressa através da ordem 
vocabular e da marca9ao de caso genitivo. Constru9oes genitivo
possessivas apresentam a ordem modificador-núcleo, expressando a 
rela~ao 'possuidor-possuído'. O sufixo de caso genitivo se afixa ao 
nome que designa o possuidor. Nos exemplos que se seguem, pode
mos observar a marca9ao de caso genitivo em suas varia~oes:4 

(5) a. 'lasaru-N 'nuNti 'a canoa do Lázaro' 
b. 'panaN-ni 1tiwia 'colar do Pa'naN' 

c. 'tasi-pa 'iwa 'mae do Darcy' 

O Marúbo nao faz distin~ao entre posse alienável e inaliená
vel. O caso genitivo marca o possuidor, qualquer que seja a natureza 
semantica do elemento possuído. Como se pode observar nos exem
plos em ( 6), em que o elemento possuído é um parente ( consangüíneo 
ou nao), urna parte do corpo ou um item pertencente a esfera pessoal. 
Entretanto, há restri~oes semanticas no que se refere ao elemento pos
suidor: apenas nominais marcados pelo tra90 [+humano] podem ser 
marcados pelo caso genitivo-possessivo. 

( 6) a. 'karu ki'na-N 'vaki 
NP NP-GEN filho 
''Karu é filho de 'Kina.' 

'tf anu-0 Ji'ta-N 'kitsaa-niN 'nika-ai 
NP-ABS NP-GEN cunhado-ASSOC ca~ar-ir-IM 
"T J anu foi ca~ar com o cunhado de 'Ji'ta' 

b. 'waNtu-N 'panaN-ni 'kiJi-0 tu'riJ-a-ka 
3PL-ERG NP-GEN perna-ABS co~ar-fazer-PRES 
'Ele está co~ando a perna de pa'naN.' 

4 A fonna do sufixo varia, dependendo da estrutura morfológica e da estrutura mé
trica do nome ao qual se afixa (ver Costa 1992, 2000). 
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c. 'saba-pa tuvu 'ura-ka 
NP-GEN casa longe-PERM 
'A casa de Sa'ba fica longe' 

O tra~o [+humano] é atribuído a seres sobrenaturais, que 
também recebem a marca de caso genitivo. 

(7) 'yuJiN-ni 'vaki 
'miNJuN-ni 'vai-rasiN 

'a filha do Yu'JiN (alma, espírito)' 
'os caminhos do MiN'JuN (ser da floresta)' 

A posse atributiva também pode ser expressa através de for
mas pronominais específicas, que designam o possuidor e obedecem a 
m~sma ordem característica das constru9oes genitivo-possessivas, ou 
seJa, a ordem possuidor-possuído. 

(8) i-N='vaki-0 'yuJiN-ni 'vi-ai 
lSG-POSS=filho-ABS NP-ERG levar-IM 
'Meu filho o Yu'JiN levou.' 

• 

• a-N='Jita ifna-ya 
3SG-POSS=dente estragado-EST 
'O dente dele está estragado. 

ma'tu-N 'pitJiri 'maJi uN'JiN-ka 
2PL-POSS costas urucum vermelho-PERM 
'As costas de voces estao vermelhas de urucum.' 

atu-N-'wapa-risiN-0 nuN='wiN-ai 
3SG-POSS=cachorro-PL-ABS lPL.AGT=ver-IM 
'Nós vimos os cachorros deles.' 

Com rela9ao a posse inerente, a língua Marúbo parece fazer 
distin9ao, no que diz respeito aos termos de parentesco. Como se pode 
observar nos exemplos em (9), termos de parentesco sempre ocorrem 
precedidos de formas pronominais possessivas, mesmo nos casos em 
que o pronome possuidor nao tenha sido elicitado: 

(9) va'ki-N a-N='papa-0 a'nuN-a-ka 
filho-ERG 3SG-GEN=pai-ABS obedecer-fazer-PRES 

75 

\ 



RAQUEL COSTA e CARMEN DORIGO 

"' 'O filho obedece ao pai.' 

,. N N 1 ak. 1 "Jki . ma 1- a- = v 1-0 r1 -va1 
NP-ERG 3SG-GEN=filho-ABS bater-REC 
' 'mai bateu no filho' 

1tJanu-0 a-N=kitsaa-niN 1ni1ka-ai 
NP-ABS 3SG-GEN=cunhado-ASSOC ca~ar-ir-IM 

' 'tJanu foi ca~ar como cunhado' 

Em relayao a partes do corpo, por outro lado, a língua nao 
distingue a posse inerente. Embora se possa observar a ocorrencia de 
formas pronominais possessivas, mesmo em casos em que o possuidor 
nao tenha sido elicitado, conforme exemplo em (lOa), dados similares 
mostram que a marca de posse pode nao ocorrer, como se ve em 
(lOb). 

(10) a. 'waNtu-N 

3SG-ERG 
a-N='mivi-0 'tJu-a-ka 
3SG-GEN=mao-ABS lavar-fazer-PRES 

'Ele está lavando as maos.' 

b. 'waNtu-N 'mivi-0 'tiyu-ai 
3SG-ERG mao-ABS apertar-IM 
'Ele está apertando a mao' (a sua própria). 

A expressao lingüística da rela~ao parte-todo que liga as par
tes do corpo aos seus possuidores nao se estende aos animais nem aos 
inanimados. Nesses dois últimos casos, a rela~ao parte-todo se estabe
lece apenas pela ordem dos termos relacionados, o que chamamos 
constru~oes genitivo-nominais. 5 

(11) a. ma'i-N 'takari 'vaiji-0 'ni-N 'mira-ai 
NP-ERG galinha ovo-ABS mato-LOC encontrar-IM 
' 'Mai encontrou ovo de galinha no mato.' 

'vawa miN'tsisi-rasiN 'ruNki-ka 

5 Estamos considerando como palavras compostas constru~oes genitivas que rece
bem apenas um acento. 
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papagaio unha-PL torta-PERM 
'As unhas do papagaio sao tortas.' 

ka'ru-N 'mani-Jaka-0 'uNtJi-ai 
NP-ERG banana-casca-ABS atirar-IM 
''Karu jogou fora a casca de banana. ' 

JaN'ti-N 'atsa-viru-0 'vana-ai 

NP-ERG macaxeira-olho-ABS plantar-IM 
''I aNti planta olho de macaxeira.' 

De acordo com os dados apresentados, concluímos que a lín
gua Marúbo, apesar de nao distinguir, nas suas rela~oes possessivas, o 
valor semantico da alienabilidade, parece distinguir posse inerente, no 
que diz respeito as relayoes de parentesco. Acreditamos que essas 
questoes merecem urna análise mais aprofundada em futura pesquisa. 

2 . ... .\ EXPRESSÁO DA POSSE EM MATSÉS 
2.1. A posse predicativa 

Nas construyoes predicativas, a noyao de posse, em Matsés, é 
expressa semanticamente através do verbo i fe& 'ter', 'possuir', sem 

que haja outro marcador que a identifique, como se pode conferir pe
los exemplos em (12): 

(12) a. bi'so rafpen Jo'koJ i'k-e 6 

NP muito panela ter-NAO PASS 
'Bi'so tem cinco panelas.' 

b. ti'syo mani'rayt uJun'bo i'k-e 
velho cabelo branco ter-NAO PASS 
'Gente velha tem cabelo branco. ' 

6 
Os acentos estao marcados para dar maior visibilidade a língua ( cf. Dorigo 1992; 

2001). 
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~ . 
É interessante notar que, ero alguns casos, apesar de terem si-

do solicitadas constru9oes de posse predicativa, obtivemos como res
posta a posse atributiva (cf. 3.2). Como se pode observar nos exem-

plos a seguir: 

(13) a. 'natJi-n 'tJanpi 
NP-GEN filha 
''NatJi tem filha.' 

i'k-e 
ser/existir-NAO PASS 

i'k-e 
ser/existir-NAO PASS 

b. da'ra-n 'tai 'nwa 
homem-GEN pé grande 
'Homero tem pé grande.' 

No Matsés, como pode ser observado nos .:x_emplos em (14), 
é possível identificar morfologicamente o benefic1ano de um evento 
iniciado por um agente (cf. Dorigo de Carvalho 1992). Esse caso se
mantico traduzido pelo dativo-benefactivo é expresso através do sufi
xo -na acrescido ao nome ou pronome correspondente. Portanto: 

(14) a. pe'mi-n tJiw'Ji-'na tsi'tsan 
NP-ERG NP-BEN cesta 
'Pe'mi fez urna cesta para TJiwJi.' 

dayt'ka-w-J 
tecer-PASS-3 

k Wl··r"'-'na b. nu'ki tus a-y .v 

2PL costurar-NAO PASS 3PL-BEN 
'Nós estamos costurando para eles.' 

'J u 1 du'nu-'na c. u-n-'bi ma't1 maJ s-~ 
lSG-ERG-lSG piolho catar-PASS NP-BEN 

'Eu catei piolho do dunu.' 

É interessante observar, nesses exemplos, que o ~eneficiá;io 
da a9ao pode também ser interpretado como aquele que e ou sera o 
'possuidor' da 'cesta', como em (14a); da roupa resultante da costura, 
como em (14b); e finalmente do 'piolho' catado, como em (14c). En
tendidas dessa maneira, as constru9oes com o sufi~o -na ( ao lado das 
constru9oes com 0 verbo i'ke) poderiam ser consideradas urna outra 
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possibilidade, of erecida pela língua, de constru9ao de pos se predicati
va, como acontece nos dados do Marúbo, apresentados anteriormente. 

Além das constru~oes predicativas, como f oi di to acima, as 
línguas oferecem urna outra maneira de traduzir a no9ao de posse, 
cujas características em Matsés trataremos a seguir: 

2.2. A posse atributiva 

Em Matsés, a rela~ao de posse estabelecida através do sin
tagma nominal é marcada pelo caso genitivo, indicado pelo morfema 
-n 7 sufixado no constituinte que representa o possuidor, conforme 
podemos observar nos exemplos em (15). Note-se, ainda, que o Mat
sés, ao contrário do Marúbo, nao faz distin9ao entre seres animados 
humanos e nao-humanos, sufixando em ambas as classes de possuido
res a mesma marca de posse: 

(15) a. na'kwa-n 'di tfu'ka-'n-e 
NP-GEN rede nova-REL-NAO PASS 
'A rede de Na'kwa é nova. ' 

ma'yu-n fu'bu ina'pen i'k-e 
NP-GEN casa longe ser/existir-NAO PASS 
'A casa de May'u fica longe.' 

b. ba'kwin-'pi-n p~ft~-n inkwen'te J~y~·n-~-J 

menino-DIM-ERG macaco-GEN rabo puxar-PASS-3SG 
'O menino puxou o rabo do macaco.' 

ba'kwi-n ka'na-n p~·r~ pi'tJi'k-~-J 

menino-ERG arara-GEN pena arrancar-PASS-3SG 
'O menino arrancou a pena da arara.' 

c. ka'na-n 'bu pyun'b~ i'ke 
arara-GEN pena colorido ser/existir-NAO PASS 
'Pena de arara é colorida. ' 

7 Vale ressaltar que as línguas Matsés e Marúbo utilizam-se do sufixo -n também 
para identificar outras fun~oes dentro da ora~ao, tais como a do sujeito e a de certos 
circunstanciadores verbais. 
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da'ra-n 'tai 'nwa i'ke 
hornero-GEN pé grande ser/existir-NAO PASS 

'Pé de homem é grande.' (em compara~ao a pé de crian~a) 

Repare ainda que, mesmo nas constru9oes em que nao há 
men9ao a um referente definido, o elemento possuído recebe a marca 
morfológica de posse. Confrra nos exemplos em ( l 5c) acima. 

Por outro lado, para os nomes inanimados, a língua caracte
riza a rela9ao parte-todo através da ordem vocabular, de modo que, no 
ambito do sintagma nominal, o elemento que representa o todo prece
de aquele que representa a parte. Esse procedimento pode ser obser
vado nos exemplos em (16). 

( 16) pin't Ju i'Ji 
tucum caro~o 

'Caro~o de tucum' 

kwes'te bufku 
pau peda~o 
'Peda~o de pau' 

a'te ku'man 
no margem 
'Beira dorio' 

Em Matsés, portanto, contamos coro dois tipos de constru-
9oes atributivas: urna que utiliza o morfema-n para marcar a no9ao de 
posse e outra que observa a disposi9ao dos elementos dentro do SN, 
para estabelecer a rela9ao parte-todo. Observe-se na figura em (17) 
que, no que diz respeito a posi9ao dos elementos no sintagma no
minal, há urna correspondencia entre o possuidor e o todo. Note-se, 
ainda, que o mesmo procedimento é observado coro os pronomes . 
possess1vos. 
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( 17) Constru~6es atributivas 

Sintagma nominal: 1 2 

possuidor possufdo 

na'kwa-n kan'ti 
NP-GEN arco 
ka'na-n p~·r~ 

arara-GEN pena 
'min 'di 
2SG.POSS rede 
a't~n Ji'ta 
3SG.POSS dente 

todo 

kwes'te bufku 
pau 
pin'tJyu i'Ji 
tucum 

'arco de nakuá' 

'pena da arara' 

'tua rede' 

'dente dele' 

parte 

'peda~o de pau' 
peda~o 
'caro~o de tucum' 
caro~o 

Urna outra característica do Matsés reside no fato de que a 
língua nao distingue, nas suas rela9oes possessivas, a no9ao semantica 
de a~ie~abilidade. Relembrando, considera-se bens alienáveis aqueles 
pass1ve1s de venda, troca, doa9ao, etc. Os bens inalienáveis, por outro 
lado, sao aqueles indisponíveis, inseparáveis dos seus possuidores. As 
línguas, de urna maneira geral, consideram bens inalienáveis as rela-
9oes de parentesco, as partes do corpo, e, ainda, outros bens culturais 
valorizados por um determinado grupo social. ' 

Há línguas que, apesar de nao fazerem distin9ao quanto a 
alienabilidade, consideram certos valores como sendo inerentes, e, 
como tal, o diferenciam dos outros. Os bens inerentes também sao 
aqu.eles identificados como partes do corpo, parentesco, bens pes
soa1s, etc., que, como tal, devem ser sempre marcados por um iden
tificador de posse. 

81 



RAQUEL COSTA e CARMEN DORIGO 

E~ Matsés, apesar de tennos encontrado a oc?rrenc_i~, em al
guns dados, do pronome possessivo, mesmo q~a~do nao sol~c1tado ~o 
informante - fato que nos levaria a pensar na hipo tese de a hngua dis-
tinguir valores inerentes, como mostram ~s exemplos em ( 18a e b) -
nos deparamos logo em seguida com do1s contra-exemplos, que nos 
demoveram dessa idéia, como pode ser :e~ficado nos exemplos e~ 
( 18c e d), nos quais os mesmos itens lex1ca1s aparecem sem o prono 
me possessivo. Observe: 

(18) a. ri'ma3 a't~n 'tyer-'n:> 
ro~a-DIR 

., J Olf-:>-

NP 3SG.POSS 
'ri'maj foi pra ro~a.' 

b. a'mi-n a·t~n tJan'pi 
pai-ERG 3SG.POSS filha 
'O pai acordou a filha.' 

ir-PASS-3SG 

ti'n-:>-J 
acordar-PAS-3SG 

c. e'me 'tJ-:>-J 
NP chegar-PAS-3SG 

'tyer-n:>'i J 
ro~a-DIR 

'e'me chegou da ro~a.' 

d. a'mi-n ba'kwi ti'n-:>-J 
pai-ERG filho acordar-PAS-3SG 
'O pai acordou o filho.' 

Portanto, de acordo com os dados apresentados, podemos 
concluir que a língua Matsés, além d~ nao. ~arcar, nas suas rela~oes 
Possessivas o valor semantico da ahenab1hdade, do mesmo modo, 

' . 8 
nao obriga a identifica~ao de valores 1nerentes. 

3. CONSIDERAc;óES FINAIS 

Como resultado desse estudo, obsel"W~os. que tan~o o ~~rú
bo quanto o Matsés nao distinguem o valor sem~ttco da ahenabtl1~
d~. Já no que diz respeito a distin~ao de posse tn~rente, as duas l~-

rtam de maneira diversa o Matses, novamente, nao guas se compo · 

s Nao descartamos, porém, um olhar mais aprofundado sobre essas questoes nas 
próximas idas a campo. 
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marca tal valor semantico, ao passo que o Marúbo parece distinguir a 
posse inerente, nos casos das rela~oes de parentesco. 

Outra divergencia entre as duas línguas diz respeito a posse 
atributiva, quanto ao tra~o [humano]. No Marúbo, apenas nominais 
[+humanos] podem ser marcados pelo caso genitivo-possessivo. No 
Matsés, por outro lado, tanto nomes [+humanos], quanto [-humanos] 
podem receber a marca de posse. 

Finalmente, outra similaridade observada entre as duas lín
guas diz respeito a posposi~ao 'na, que, interpretada como um bene-

factivo no Matsés, pode- sob certas circunstancias - ser interpreta
da da mesma forma em Marúbo. 
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0. INTRODU<;AO 

SENTENCAS INTERROGATIVAS EMPANARÁ 

7 
SENTEN<;AS INTERROGA

TIVAS EMPANARÁ 

Luciana Dourado 

Na língua Panará, senten~as interrogativas podem ser expres
sas por meio de urna partícula, para perguntas sim/nao, ou por meio de 
palavras interrogativas, para perguntas em que se indaga um consti
tuinte. Tanto as partículas-sim/nao quanto as palavras-QU ocorrem 
em posi~ao inicial da ora~ao. 

Chen ( 1991 ), a partir de generaliza~oes observadas em lín
guas que empregam palavras-QU in situ, aponta características tipoló
gicas de línguas com movimento sintático para palavras-QU e de lín
guas sem movimento, isto é, línguas in situ. Pretende-se neste, traba
lho, examinar as senten~as interrogativas do Panará a luz da proposta 
de Chen ( 1991 ), visando extrair desse estudo urna melhor compreen
sao do fenómeno. 1 

1 Agrade~o as valiosas observ~Oes e sugestOes do leitor anonimo, que transcrevo a 
segurr: 
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l. A PROPOSTA DE CHEN (1991) 

Contrariando Baker (1970), de acordo como qual apenas lín
guas que colocam suas partículas para interrogativas sim/.na~ em posi-
9ao inicial permitem urna regra de mov~mento P~.ª cons~1tu~ntes qu:s
tionados, e citando línguas como Hop1, Indonesio e ~1nd1, qu~ t~~ 
partícula sim/nao em posi9ao inicial, mas nao tem mov1mento s1ntát1-
co de palavras-QU, Chen (1991) afirma que a ?osü;ao ?a ,P~ícula 
sim/nao nao prediz se a língua tem ou nao mov1mento smtáttco. No 
entanto, ela [Chen (1991)] também associa o movimento QU a exis
tencia de partículas sim/nao em urna dada língua, contudo parte para 
outro tipo de considera9ao. 

De acordo com Chen (1991), línguas in situ invariavelmente 
possuem urna maneira de formar interrogativas sim/nao por meio de 
um elemento expresso (partícula, flexao ou concordancia) ou por pro-

"A discussao do deslocamento de QU em Panará é utilizada para avaliar comparati
vamente duas propostas teóricas ligeiramente diversas (Chen x Baker), com ª, con
clusao pendendo para a segunda em face dos dados do Panará, em que tanto ha par
tícula sim-nao (o morfema a), como deslocamento-QU, contra Chen e pro-Baker. 
Há urna questao que o texto abre mas nao retoma, a da economia, na p. 4. Seria 
muito bom se esse assunto, que acaba ficando abandonado, fosse re~onsiderado ap~s 
a descriyao dos dados do Panará, com urna_ discussa~ sobre o conc~1to de econorma, 
porque a guinada que se está ve~do na teona - ~o estilo representac1on~l ~ estrutura 
sintática para o estilo computacional bastante hteral -. deu ca~o dos n1ve1s. ES e EP, 
com a conseqüencia de que toda a noyao de econorma ~rec1sa ~er re~sc~t_a· Ora, a 
proposta de Cheng vem no bojo de que teoria da econom1a? Sena mu1to uttl par~ _os 
leitores interessados na língua em si poderem se dar conta de até que ponto o espmto 
de urna teoría pode afetar a forma pela qual os dados sao encarados. 
Outra observayao que talvez pudesse ser mais bem aproveitada para urna reflexao 
teoricamente iluminada é a de que a partícula sim-nao - a - só ocorre em or~yOeS 
finitas, urna restriyao selecional que possivelmente se coaduna com a necess~a (?) 
finitude das orayoes com deslocamento do sintagma interrogado. Se ~s do1s fatos 
forem verdadeiros, a coincidencia nao seria talvez coincidencia, ~ por 1sso merece
rla maior realce. Se for verdade, teria algo a ver com o trayo fin1tude do complexo 
Complementizador-Flexao, e portanto com urna noyao de economia estritame~te 
pautada por computayoes feítas com trayos, nada a ver com a noyao de econormas 
globalizantes (sem trocadilho!) que afeta a visao de ~heng." . . 
Pretendo discutir a relevancia dos dados do Panara para os conce1tos de econorma 
em um próximo trabalho. 
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ces sos morfofonológicos (acento, tom, etc.), geralmente ocorrendo em 
urna ou outra periferia da ora9ao (isto é, na margem esquerda ou direi
ta da orayao ). Este mecanismo especial é frenqüentemente, mas nem 
sempre usado em sentenyas interrogativas com partícula QU. Ele cita 
como evidencia o fato de muitas línguas partilharem a mesma forma 
para partícula sim/nao e para partícula QU, como o Hopi, o Coreano e 
o Japones. Para ela, línguas que possuem partículas sim/nao também 
possuem partículas QU, ainda que estas possam nao se realizar foneti
camente. 

Acrescenta, ainda: (a) que urna mesma língua ou permite pa
lavras QU in situ ou tem movimento sintático de QU, e que nenhuma 
língua alterna entre o uso de palavras QU in situ e o movimento sintá
tico de QU; (b) que o uso de palavras QU in situ se correlaciona com a 
maneira particular pela qual interrogativas sim/nao sao formadas. 

A existencia ou nao do movimento sintático de palavras QU, 
de acordo com Chen (1991), se relaciona diretamente coma satisfa9ao 
da Hipótese de Tipificayao Oracional (Clausal Typing Hypothesis), 
segundo a qual: 

· "Cada orayao precisa ser tipificada. No caso de tipificar urna inter-
rogativa-QU, utiliza-se ou urna partícula-QU em eº ou o deslocamento de 
urna palavra-QU para o Spec de eº, assim tipifica-se urna orayao por meio 
de eº, pela concordancia Spec-núcleo." 

De acordo com Chen (1991), existem duas maneiras possí
veis de tipificar orayoes como interrogativas: ( 1) pelo movimento sin
tático da palavra QU, para línguas sem partícula QU (e também sem 
partícula sim/nao ); ou (2) pelo uso de partículas QU (para línguas com 
partícula sim/nao ), o que nao requereria o movimento sintático de pa
lavras QU. Assim, o movimento QU seria o "last resort" e o "least 
resort", característicos de movimento, havendo, pois, o bloqueio de 
móvimento QU quando urna partícula QU se apresentasse para tipifi
car urna ora9ao. Em resumo, quando urna língua possui esta partícula, 
esta será sempre utilizada. A tipifica~ao com urna partícula QU ocor
reria antes da estrutura S, ao passo que o movimento de urna palavra 
QU seria satisfeito na estrutura S, em concordancia com o Princípio de 
Economia sobre Deriva~ao (Chomsky 1989) e também como ~'Earli
ness Principle" (Pesetsky 1989): 
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"Satisfa9a filtros tao cedo quanto possível na hierarquia dos níveis 

EP>ES>FL>FF de urna língua particular." 

Chen assume que Cº tem de ser preenchido para projetar urna 
categoria sintagmática e que o preencimento com a partícula QU é 
sem custo, em comparayao com mover-a que nao ocorre sem custo. 
Entao, pelo Princípio de Economia sobre Derivayao, línguas com par
tículas QU as usarao urna vez que isso é sem custo em comparayao 
como movimento de palavras QU. 

2. PARTÍCULAS SIM/NÁO NO P ANARÁ 

Em Panará as sentenyas interrogativas do tipo sim/nao ocor
rem, em geral, com o movimento do verbo para a esquerda e com a 
partícula interrogativa a na primeira P?si9.ao, antes do. ~erbo2, como 
em (1) e (2), independentemente da top1cahzayao do suJetto, como em 
(3). 

( 1) a yi -k -ap~ ka k~wma 
p¡3 REAL.INTR=2SG.ABS-comer.IMPF voce.ABS boje 

'voce comeu boje?' 

(2) a 0 =ti =0 =si 
PI REAL.TR 3SG.ERG=3SG.ABS=cortar.IMPF 

mara he p~ri 

ele ERG árvore.ABS 
'ele cortou a árvore?' 

(3) Teseya a 0 =ti =0 =t~ 
Teseya.ABS PI REAL.TR 3SG.ERG=3SG .ABS=ir 

2 Essa estratégia foi encontrada apenas em ora~oes com predicados verbais. . 
3 Os símbolos utilizados para se referir as fun~ gramaticais sao os segwntes: 
ABL-ablativo ABS=absolutivo ALA=alativo, BEN-benefactivo, IC=instrumental
comitativo, COM=comitativo, DU=dual, ERG=ergativo, FIN=final, INES=inessivo, 
INSTR=instrumentivo INTR=intransitivo, IRR=irrealis, LOC locativo, MAL--malefilctivo, ' . . 
PL=plural, REAL=realis, RFLX reflexivo, SG=singular, TR=trans1t1vo. 
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'Teseya, ele foi pegar peixe?' 

A partícula interrogativa a também pode ocorrer antes de 
pergunta indiretamente indireta, como em ( 4 ), apresentando o mesmo 
padrao dos exemplos acima: 

( 4) ikye pipi~ yi =0 =po ikye y -o 
eu marido REAL.INTR=3SG.ABS=chegar eu RC-POSS 
koa ta 0 =ti · =ra =(i)ki~ri 

casa ALA REAL.TR=3SG.ERG=ISG.ABS=perguntar 
a yi =0 =raki~ kiap~ 

PI REAL.INTR 3SG.ABS=quente beiju.ABS 
'quando meu marido chegou em casa, ele perguntou se o 
beiju estava quente.' 

Como assegura Chen ( 1991 ), a presenya de partícula sim/nao 
em. urna língua implica que esta língua possui partícula QU em eº, 
mesmo que nao seja fonologicamente expressa, a qual tipifica a ora
yao como interrogativa e impede o movimento da palavra-QU para 
aquela posiyao sintática. Esta seria, assim, urna evidencia de que Pa
nará é urna lingua in situ, pois, de acordo com a predi9ao de Chen 
( 1991 ), nenhuma língua tem partícula sim/nao (e, por conseguinte, 
partícula QU) e também movimento sintático. 

Contudo, em Panará as palavras QU também ocorrem na pe
riferia esquerda das sentenyas interrogativas, sugerindo movimento 
sintático, como veremos a seguir. 

3.PALAVRASQU 

Perguntas em que se questiona urn constituinte da orayao sao 
introduzidas por palavras QU que, em geral, tema funyao nao só de 
marcar a ora~ao como interrogativa, como também de indicar qual o 
constituinte indagado. Em Panará, qualquer palavra interrogativa, seja 
referente a argumentos nucleares ou a adjuntos, é marcada morfologi-
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camente por caso, como o sao os sintagmas plenos, conforme pode
mos observar nos casos a seguir: 

(i) Palavras QU nos casos absolutivo (marcado por zero) e 
ergativo (marcado pela posposi~ao hé): pre para [+animado] e piá 

para [-animado]: 

( 5) pre yi =e =t~ 

quem.ABS REAL.INTR 3SG.ABS=ir 
'quem partiu?' 

( 6) pii 0 =ti =ka =so 
que.ABS REAL.TR=3SG.ERG=2.DAT=dar-IMPF 
'o que ele deu para voce?' 

(7) pre he 0 =ti =e =waya 
quem ERG REAL.TR 3SG.ERG=3SG.ABS=fazer.IMPF 
maya 
isto.ABS 
'quem fez is to?' 

(ii) Podem ocorrer também com predicados nominais. Neste 
caso, aparecem sem marca morfológica, como absolutivos: 

(8) pii maya 
que.ABS aquilo 
'o que é aquilo?' 

(9) pre mara 
quem.ABS aquele 
'quemé aquele?' 

(iii) Quando se trata de predicado nominal possessivo, a pa
lavra interrogativa pre é seguida pelo nome yfi 'posse': 

(10) pre yo koa mara 
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(iv) As palavras QU sao pre e pii nos casos benefactivo 
(mi) (para o sujeito dativo ou o objeto indireto ), malefactivo (pe), 
comitativo (kfi) e instrumental-comitativo (how): 

(11) pre mi ma =ki s~ti 

quem BEN 3.DAT=gostar.IMP cachorro 
'quem gosta de cachorro?' 

(12) pre mi ka =ti =ma =so 
quem BEN IRR-2SG.NOM=3.DAT=dar.IMPF 
pek~ ka he 
vestido.ABS voce ERG 
'para quem voce vai dar o vestido?' 

(13) pre pe 0 =kari =e =pi 

• 

quem MAL REAL.TR=2PL.ERG=3SG.ABS=pegar.IMPF 
moto kaniera 
motor voces.ERG 
'( em detrimento) de quem voces pegaram o motor?' 

(14) pre ko ka =ti =e =kui 
quem COM IRR=2SG.NOM=3SG.ABS=ir 
ta ka 
ALA voce.ABS 
'com quem voce vai para Brasília?' 

muu 
Brasília 

( 15) pii h~w yi =e =ra =po 

que INSTR REAL.TR-3SG.ABS=3PL.ABS=chegar 
ikiara 
mulheres.ABS 
'o que as mullieres trouxeram (lit: com o que as mullieres 
chegaram)?' 

(v) A palavra-QU pii com fun~ao de adjunto ocorre seguida 
das posposi~oes inessiva (modo) e final (causa, motivo): 
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. 
( 16) pil raml y1 =e =po 

que INES IRR.INTR-3SG.ABS=chegar 
'como ele chegou?(lit:dentro de que ele chegou aqui?)' 

( 17) pil rahe e =ti =e =sa 
que FIN REAL.TR 3SG.ERG=3SG.ABS=pór.IMPF 
p~ri mara he uiha 
madeira.ABS ele ERG lá 
'por que ele colocou a madeira lá?' 

(vi) A palavra QU yu segue as posposiyoes ablativa pe, alativa ti e 
essiva ri - rin, e a conjun~ao temporal áhá. Em todas essas constru
yoes, a partícula interrogativa mais a posposiyao ou conjunyao se refe
rem a adjuntos adverbiais: 

(18) yu pe yi =a ·1ru¡ 
PI ABL REAL.INTR 2SG.ABS=vir/ir 
'de onde voce vem?' 

(19) yu ti ka =ti =kui 

PI ALA IRR--2SG.NOM=vir/ir 
'para onde voce vai?' 

(20) yu ri pan kiope 
PI ESS COP Kiompé 
'onde está Kiompé?' 

(21) yu rlhl e =ti -ka =sori 

PI TEMP REAL.TR=3SG.ERG 2.DAT=dar 
tepi mara he 
peixe.ABS ele ERG 

'quando ele deu peixe para voce?' 

(vii) Para codificar adjuntos adverbiais de quantidade, é utili
zada a palavra QU yutihe 'quanto(s)': 
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(22) yutihe " =ti =flJ =ki =so 

quantosREAL.TR=3SG.ERG=3SG.ABS=2.DAT=dar 
tepi mara he 
peixe.ABS ele ERG 
'quantos peixes ele deu para voce?' 

(viii) A palavra QU yu seguida pelo pronome indefinido 
ikieti 'muito( s)' (>yü kieti) constituí um pronome interrogativo que 
parece codificar elemento( s) de um universo limitado. 

(23) yñ kieti yi =0 =po t~putü 

PI multo REAL.INTR 3SG.ABS=chegar chefe.ABS 
'qual dos chefes chegou?' 

, 
Chen (1991), citando línguas como o Arabe Egípcio, o Ba-

hasa Indonesia e o Palauano, que opcionalmente podem ter palavras 
QU em posiyao inicial da sentenya, argumenta que nessas línguas a 
aparente posiyao periférica da palavra QU nao envolve movimento de 
palavras QU para o Spec de eº, mas, diferentemente, sao casos de 
sentenyas clivadas, no caso de interrogativas de argumentos, e de topi
calizayao, no caso de interrogativas de adjuntos, tendo em vista que as 
mesmas formas que marcam as interrogativas também marcam os 
nominais clivados e topicalizados. 

Em Panará, senten~as clivadas sao formadas a partir de um 
operador sintático mimi, que também introduz orayoes relativas de 
adjunto e subordinadas adverbiais, mas que nao ocorre em orayoes 
interrogativas. Este operador pode ser seguido ou nao de posposiyao. 
O constituinte clivado é deslocado para a primeira posi~ao na senten~a. 

(24) i~ti mlml mi ku~ s-opi ita ta 

sucuri CLV BEN nascer RNC-filho chuva quando 
'é a sucuri que dá cria quando chove.' 

(25) i~ti ikyi mlml pan iko yami 
tipo de sucuri CLV andar água INES 
'é a sucuri que anda dentro d' água.' 

93 



LUCIANA DOURADO 

Também é possível encontrar seqüencias de orac;oes clivadas 
referentes a urn único constituinte posicionado no início da sentenc;a, 
como no exemplo abaixo, em que foi obtida a resposta a seguinte per
gunta: yu kare si h~w as~ti 'como voces fazem cordao?': 

(26) k:u~ra mimi re ku~-ri mimi 

fuso CLV 3PL.ABS=fazer-PERF CLV 
re =mapty mimi re =rokia 

3PL.ABS=aprontar CL V 3PL.ABS=enrolar 
'sao os fusos que fazem, que aprontam e que enrolam.' 

Já constituintes topicalizados ocorrem sem qualquer marca, 
sendo apenas sistematicamente deslocados para a esquerda, para o 
início da orac;ao, quer sejam argumentos, quer sejam adjuntos. 

(27) ikye 9J =ti =ra =sa-ri naka he 

eu REAL.TR 3SG.ERG=1SG.ABS=morder-~ERF cobra ERG 
'eu fui mordida pela cobra (lit: eu, a cobra me mordeu).' 

(28) kukrE kran yi =ra =siin ikiara 

casa LOC IRR.INTR 3PL.ABS=estar(sentada) mulheres.ABS 
'na casa, as mulheres estao (lá).' 

Ainda de acordo com Chen (1991), as partículas QU também 
servem a outras func;oes: determinam a forc;a quantificacional para 
certas espécies de sintagmas-QU para aquelas línguas cujas palavras 
QU funcionam tanto como indefinido quanto como interrogativo, sen
do que no caso desta última func;ao, ela é sinalizada pela presenc;a da 
partícula QU, tendo em vista que as palavras QU nestas línguas nao 
dipoem de f orc;a quantificacional in eren te. 

Em Panará, as mesmas formas que funcionam como palavras 
QU que indagam constituintes sao encontradas também como prono
mes indefmidos, com as mesmas marcas morfológicas de caso. 
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TABELA l. Palavras QU e pronomes indefinidos em Panará 

SINGULAR PLURAL 
+animado como interr. como indef. 

Caso +anim -an1m - pia pre mera quem/que alguém/algum4 pre 
abs 

pre he piahe premera quem/que alguém/algum 
erg 

prema piama premerama para quem/que para alguém/algum 
dat - piape premerape de quem/que de alguém/algum pre pe 
mal 

prekO piako premerakO com quem/que com alguém/algum 
com 

preh~w piah~w premerah~w com quem/que com alguém/algum 
1-com 

- piarama como de algum modo -
in es 

pre yo premera yO dequem de alguém 
gen . 

• 

Esta seria urna evidencia tipológica a mais, além da existen
cia de partícula sim/nao, em favor da proposta de Chen ( 1991) para se 
considerar o Panará como urna língua que teria partícula QU· ( ainda 
que nao realizada f oneticamente) como urna exigencia par$1 se atribuir 
forc;a quantificacional a palavras QU que prescindem inerentemente 
desta capacidade, nao fosse o fato de que palavras QU ocorrem na 
periferia esquerda da sentenc;a e nao podem ser confundidas com ca
sos de clivagem, para argumentos, nem topicalizac;ao, para adjuntos, 
tendo em vista que esses processos gramaticais se expressam de forma 
diversa das orac;oes interrogativas nesta língua. Tampouco existe a 
opc;ao de se deixar a palavra QU in situ. A existencia de movimento 
da palavra QU em Panará é corroborada em face da possibilidade de 
ocorrer, opcionalmente, no caso de interrogativas de adjunto, o movi
mento do núcleo do sintagma nominal acompanhando a palavra QU 
(pied-piping, Ross 1967), ou de permanecer stranding, conforme e
xemplos em (29) e (30), respectivamente. 

4 As formas para os indefinidos negativos sao formadas por partículas negativas 
acrescentadas a estas formas. · 
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(29) pii tepi ka =ti =e =sa =popo 

que peixe.ABS IRR- 3SG.NOM=3SG.ABS=furar=flechar 
'que peixe ele vai pescar?' 

(30) pii ka =ti =e =sa =popo tepi 

que IRR 3SG.NOM=3SG.ABS=furar=flechar peixe.ABS 
'que peixe ele vai pescar?' 

Considerando-se a evidencia de movimento sintático de sin
tagmas interrogativos em Panará e a como urna partícula tipificadora, 
teriamos nesta língua, entao, um contra-exemplo potencial a proposta 
de Chen (1991). 

Contudo, Chen ( 1991 ), citando o Polones como língua que 
dispoe da partícula sim/nao czy, mas também possui movimento sintá
tico de palavra QU, questiona se esta partícula é realmente urna partí
cula tipificadora ou urna palavra QU, isto é, se czy é um xº ou um XP. 
Levando em conta que no Polonesa partícula czy ocorre: (a) com ora
~oes infmitivas-QU, contexto em ~ue PRO nao pode ser regido (como 
partícula tipificadora, isto é, um C , passaria a reger PRO, por isso nao 
seria permitida nesse contexto; b) em contextos que indicam disjun~ao 
e nao envolvem questao, o autor concluí que czy deve ser tratada co
mo urn sintagma QU e nao como partícula QU, citando como urn caso 
similar a análise proposta para a palavra whether do ingles, para a 
qual Chen (1991) acompanha Katz e Postal (1964), Larson (1985) e 
Kayne (1990). Assim, czy seria urna palavra QU e nao urna partícula 
tipificadora. Isso justifica o fato de o Polones ter movimento sintático 
de palavra QU, apesar de ter partícula-sim/nao. 

Procuramos, entao, determinar o estatuto sintático da partícu
la sim/nao em Panará, para verificar se a sua existencia seria realmen
te indicadora da presen~a da partícula QU, esta sim a única inibidora 
de qualquer movimento de palavra QU. 

A partícula a do Panará em ora~ües encaixadas pode indicar dis
jun~o, mas sempre envolvendo pergunta. Observe-se nestes exemplos 
que a partícula sim/nao ocorre na periferia esquerda da encaixada. Quan
do a questao tem escopo sobre urn sintagma, o verbo é copiado e o cons
tituinte, alvo da questao, topicalizado, como em (32) e (33). 
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(31) ka =ti =s~pe ka a so 
IRR-2SG.NOM=trabalhar voce.ABS PI comida.ABS 

ka =ti =" =waya 

IRR=2SG.NOM=3SG.ABS=fazer.IMP 
'voce vai trabalhar ou vai fazer comida?' 

(32) ka he ka =ti =ma =pe k~wma 
voce ERG IRR=2SG.NOM=3.DAT=falar boje 
payakriti a pikowma ka =ti =ma =ha-pe 

rádio PI amanha IRR=2SG.NOM=3.DAT=MS-falar 
'voce vai falar no rádio (com alguém) boje ou amanha?' 

(33) ka he ka =ti =e =to =pi 

• 

voce E.RO IRR=2SG.NOM=3SG.ABS=escolher=matar 

nap~n a (i)?kow

arara.ABS PI macaco. ABS 

ka =ti =e =to =pi 

IRR=2SG.NOM=3SG.ABS=escolher=matar 
' " . voce va1 matar arara ou macaco?' 

Nao há ocorrencia na língua da partícula sim/nao em ora~oes 
nao-finitas. Já as ora9oes que indicam disjun9ao, mas que nao envol
vem questao, sao expressas por meio de justaposi9ao, como se pode 
ver nos exemplos abaixo: 

(34) ka he ka =ti kye =sare 

voce ERG IRR=2SG.NOM= IDAT=ensinar 

ikye he re =(r)ipari pi~ 

eu ERG ISO.ERG aprender NEG 
' A • • ou voce va1 me ens1nar ou nao vou aprender'. 

(35) ka ka =ti =ra =ko =a-kui 

voce.ABS IRR=2SG.NOM= 1 SG.ABS=COM=MS=ir 
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"' ikye ko ikye ka =ra -k.ui ro 
eu COM eu IRR lSG.NOM=ir NEO 

'ou voce vai comigo ou eu nao vou'. 

4. CONSIDERA<;OES FINAIS 

Como podemos obsevar, Panará é urna língua com partícula 
sim/nao, mas que apresen ta f ortes evidencias de movimento sin~tico 
de palavra QU, sendo, pois, aparentemente, um contra-exemplo a pro
posta de Chen (1991). Os resultados aqui apresentados sugerem que a 
proposta de Baker (1970), de acordo coma qual "apenas l~ngu~s .q~e 
colocam suas partículas para interrogativas sim/nao em postyao 1n1c1al 
da orayao permitem urna regra de movimento para constituintes q~es
tionados" encontra respaldo nos dados do Panará. Acrescenta-se a1nda 
que Baker observa que os dados de Greenberg ( 1966) sugerem um 
estreito relacionamento entre a posiyao de partículas interrogativas 
sim/nao e a posi<;ao de palavras-QU. 
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ANÁLISE MORFOLÓGICA 

DE UM TEXTO KARAJÁ 

Eduardo Rivail Ribeiro 

· Este trabalho discute vários tópicos da morfologia Karajá 
(Macro-Je)1

, ilustrados através da análise de um texto da mitología 

1 O Karajá é urna língua Macro-Je falada ao longo do Rio Araguaia, nos Estados de 
Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará, por cerca de tres mil indivíduos. Há quatro 
dialetos: Karajá do Sul, Karajá do Norte, Javaé e Xambioá. Estudos anteriores incluem 
Fortune & Fortune (1963, 1964, 1975), Fortune (1973), Maia (1986(1998]), Caval
cante (1992), Viana (1995), Ribeiro (1996), Borges (1997) e Fialho (1998). Os da
dos neste artigo sAo apresentados em transcri~Ao fonética (primeira linha, em itálico) 
e fonológica (segunda linha). Para detalhes sobre a fonología do Karajá, ver Fortune 
& Fortune (1963), Cavalcante (1992) e Ribeiro (2000, 2002a). Para detalhes da 
morfo logia verbal, ver Ribeiro ( 1996, 2001, 2002, 2002d). O título do presente tra
balho é um 'plágio-homenagem' a Aryon Dall'Igna Rodrigues (vide Rodrigues 
1952), que, ao lado de Marita Porto Cavalcante, co-orientou a dissertai;ao de mes
trado na qual este estudo se baseia (Ribeiro 1996). O autor gostaria de expressar 
seus sinceros agradecimentos a ambos, pela orientai;ao sólida e competente. Agrade
cimentos sao igualmente devidos aos Karajá, pela sua generosidade e hospitalidade, 
e a Mónica Veloso Borges, por valiosos comentários. Quaisquer erros no presente 
trabalho sao, naturalmente, da inteira responsabilidade do autor. Cópias do material 
fonográfico contendo o texto aqui analisado estao arquivadas na Sei;ao de Etnolin
güística do Museu Antropológico da UFG, estando disponíveis aos pesquisadores 
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tradicional deste povo indígena do Brasil Central. A análise aqui apre-
sentada, baseada em Ribeiro ( 1996), diverge de estudos anteriores 
(Fortune & Fortune 1964, Fortune 1973, Maia 1986 [1998], Wiese
mann 1986) em vários aspectos. Por exemplo, Wiesemann 
(1986:370), baseando-se em dados dos Fortune, afrrma que há 'total 
fusao' entre as categorias flexionais do verbo Karajá. Tal fusao, po
rém, restringe-se a poucos casos, a maioria dos quais podem ser expli
cados por regras morfofonemicas regulares (2.8). Em vez da 'total 
fusao' descrita por Wiesemann (e aceita, implícita ou explicitamente, 
por Maia (1986) e os Fortune), a análise aqui adotada revela urn rico 
sistema flexional, com implica~oes interessantes para a teoria morfo
lógica (Ribeiro 2001, 2002). Além de vários aspectos da gramática 
Karajá, o texto analisado permite ilustrar interessantes fenómenos 
morfofonemicos (como harmonia vocálica), discursivos (o abundante 
uso de marcadores atitudinais) e socio lingüísticos ( diferen~as entre as 
falas feminina e masculina). 

l. INFORMA<;ÓES PRELIMINARES 

O Karajá é urna língua sov, com marca~ao no núcleo, cuja 
morfología verbal tem sido tradicionalmente descrita como urn siste
ma bastante irregular de prefixos 'fundidos' indicando pessoa, aspec
to, objeto e dire~ao (Fortune & Fortune 1964, Wiesemann 1986, Maia 
1998). Contudo, urna análise mais cuidadosa revela urna morfología 

interessados para consulta. Os dados no presente estudo representam os dialetos 
Karajá do Sul e Karajá do Norte, mas a análise aplica-se a todos os quatro dialetos. 
Abrevia~oes e símbolos: 9 'fala feminina'; d' 'fala masculina'; ADM 'admoestati
vo'; AL 'alativo'; ANTEC 'antecipador fático'; ANTI 'antipassiva'; COMP 'compaixao, 
pena'; CONT 'continuativo'; CONV 'marcador de converbos'; COR 'co-referencial'; 
CTFG 'dire~ao centrífuga'; CTPT 'dire~ao centrípeta'; DEM demonstrativo; DESCR 
'partícula descritiva'; DELIB 'delibera~ao'; ENF 'partícula enfática' ; FUT 'futuro'; 
IMPF 'imperfectivo'; INDEF 'artigo indefinido'; INSTR 'instrumental'; INTER 'partícu
la interrogativa'; INTR 'intransitivo'; LOC 'locativo'; NAR 'partícula narrativa'; NEG 

'nega~ao'; NOM 'nominalizador'; PART 'partícula' (significado desconhecido ou 
impreciso, por enquanto); PERF 'perfectivo'; PL 'plural'; POT 'potencial'; PROGR 
'progressivo'; REDUP 'reduplica~ao'; REFL 'reflexivo'; REL 'prefixo relacional'; 
TRANS 'transitivo'; VERB 'sufixo verbalizador'; voc 'vocativo'. Algarismos roma
nos indicam a classe lexical a que um determinado tema pertence. 
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urn tanto regular, predominantemente aglutinante. Além de pessoa e 
modo, marcados por duas séries mutuamente exclusivas de prefixos 
po~t"!an_teau, o ver~o ~arajá apr~senta pr~fixos claramente segmentá
ve1s 1~d1cando val~nc1a e voz (at1va, pass1va e antipassiva) e dire~ao 
( cen1!1p~ta e centrífuga~ .. Todo .verbo em Karajá é marcado para con
cordanc!a . com , o s.uJetto, . dire~a~ (centrípeta ou centrífuga) e 
voz/val~nc1a. Alem dtsso, objetos drretos pronominais sao obrigatori
amente 1nc?~orados ao verbo. A distribui~ao dos morfemas na pala
vra verbal e ilustrada pelo exemplo abaixo: 

(1) 

1.1. Pessoa 

áadiwarakoáe 
áa-d-1-wa-rak~=á-e 

2-CTPT-TRANS-1-esperar=2-IMPF 
'Voce me esperou (para cá).' 

. . A marca~~º ~e concordancia pessoal apresenta urn padrao es-
senc1alm~n~e no~nabvo, urna vez que a concordancia se dá sempre 
com ~. SUJetto, seJa com verbos transitivos (como Buh:J 'lavar') ou in
tr:":1s1bvos (como 9 rika 'andar', d ria), que recebem as mesmas 
senes de prefixos pessoais (Tabela 1 ). Os marcadores de concordancia 
pessoal distribuem-se em duas séries, urna ocorrendo no modo realis 
(presente e passado) e a outra no modo irrealis (futuro potencial e 
admoestativo ). ' 

Tabela 1. Marcadores de concordincia com o sujeito 
Pessoa Rea lis Irrealis 

(2) 

a
áa-
0-

a.Q 

9 ka-Id' a
/xJ.C., b-V 
0-; k:>-lcf ;}-

kraritfakre b. Q 
ka-r-a-rika kare 
1-CTFG-INTR-andar=FUT 
'Eu vou andar.' 

karíOuhokre 
ka-r-1-0-0uh~=kare 
1-CTFG-TRANS-3-lavar=FUT 
'Eu vou lavá-lo.' 
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" As mesmas séries de prefixos pessoais ocorrem no singular e 
no plural. Há também distin9ao entre urna primeira pessoa plural ex
clusiva (marcada pelos mesmos prefixos usados para a primeira pes
soa singular) e urna primeira pessoa plural inclusiva (que apresenta 
fléxao de terceira pessoa). o prefixo de terceira pessoa k;J- é restrito a 
dire9ao centrípeta do modo realis: k;J-d-1-íZJ-wj=k;Jre 'ele vai traze-lo' 
(versus í2J-r-1-12J-wj k;Jre 'ele vai levá-lo'). 

1.2. Valencia e voz 

Em Karajá, verbos sao lexicalmente transitivos ou intransiti
vos, havendo vários mecanismos morfológicos para a altera9ao da 
valencia original. Todos os verbos transitivos sao marcados pelo pre
fixo 1- (2b ), enquanto a maioria dos verbos intransitivos sao marcados 
pelo prefixo a- (2a), ou por um alomorfe zero.2 Sob certas circunstan
cias (vide 2.6), marcadores de voz e valencia podem fundir-se fonolo
gicamente com marcadores de pessoa. 

Verbos transitivos podem se tomar passivos (resultando na 
supressao do sujeito original e a concomitante promo~ao do objeto a 
sujeito) ou antipassiv.os (resultando na supressao do objeto). As dife
rentes vozes sao indicadas por prefixos mutuamente exclusivos: ver
bos transitivos, como vimos, sao marcados pelo prefixo 1-, verbos pas
sivos sao marcados pelo prefixo a- ou por um alomorfe zero (aparen
temente, os mesmos afixos que marcam a grande maioria dos verbos 
basicamente intransitivos; vide 2.4) e verbos antipassivos sao marca
dos pelo prefixo .'.J-: 

(3)a. r1fJuh:Jren b. rafJuh:Jren 
0 -r-I-0-0uh::>-r-en 0 -r-a-0uh::>=r-en 
3-CTFG-TRANS-3-lavar=CTFG-PROGR 3-CTFG-INTR-lavar--CTFG-PROGR 
'Ele/ela o/a está lavando.' 'Ele/ela está sendo lavado.' 

c. r:JfJuh:Jren 
0 -r-.?-0uh::>=r-en 
3-CTFG-ANTJ-lavar=CTFG-PROGR 
'Ele/ela está lavando (algo).' 

2 No texto aqui analisado ocorrem dois outros marcadores de verbos intransitivos, u
e e-, que sao bem menos produtivos. 
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- Por outro lado, verbos intransitivos podem ser transitivizados 
através da prom09ao. d~ oblíquos e, mais comumente, causativiza~ao. 
[Exemplos de causattviza~ao sao dados na discussao do texto abaixo· 
~ara exemplos adic~onais de .n:ansitiviza~ao, vide Ribeiro 2001.] Vá~ 
nos ~erbos que senam transitivos em portugues sao intransitivos em 
Kar~Já. Por exemplo, o verbo bah.:J I 'ser quebrado' é intrinsecamente 
passivo, requerendo morfologia derivacional para ser usado transiti
v~ent:_. ,o ve~bo o?i u 'ver', cu jos objetos sao marcados pela pospo
si~ao ~ loc~t~vo difuso' ( 1 Oa,b ), também é morfológica e sintatica
mente mtransittvo. 

1.3. Incorpora~io nominal 

Além disso, o Karajá apresenta incorpora9ao nominal um fe
nómeno ignorado nas análises anteriores. Em geral, apena; nomes 
que se referem a partes do corpo podem ser incorporados. Com a in
corpora9ao do nome~ .seu possuido~ ~promovido a objeto direto (no 
caso. de verb.os transitivos) ou a SUJetto (no caso de verbos intransiti
vos 1nacusativos ). A valencia do verbo, portanto, nao é alterada: 

( 4)a. Q nadI waritf:Jre rade nkr:Jren 

d-ach wa-rik::>re rade 0-r-1-0-kar.'.)::f-en 
REL-mae 1-filho cabe/o 3-CTFG-TRANS-3-cortaFCTFG-PROGR 
'Minha mie está cortando o cabelo do meu filho.' 

h. Q nadI waritj:Jre nradekr:Jren 

d-ad1 wa-rilc::>re 0-r-I-0-rade-kar.'.)::C-en 
REL-mae 1-filho 3-CTFG-TRANS-3-cabelo-cortar=CTFG-PROGR 
'Minha mie está cortando o cabelo do meu filho.' 

1.4. Classes lexicais 

Raízes verbais e nominais dividem-se em duas classes morfo
lógicas principais, arbitrariamente denominadas classe I e classe 11. 3 

3 
De fato, ~ tio arbi~amente assim. Tal tenninologia segue a tradi~ inaugura

~ª pela anahse que Rodrigues (1953) faz do Tupinambá, dividindo as raízes desta 
hngua em duas classes de temas, a classe I, "cujos temas nio recebem prefixo de 
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... 
Com temas nominais, a principal dif eren ya entre ambas as classes le-
xicais encontra-se nas diferentes séries de prefixos com que temas de 
urna e outra ocorrem (Tabela 2). Enquanto a série de prefixos da clas
se I distingue entre urna terceira pessoa co-referencial com o sujeito 
(cfa-wihi 'sua própria flecha') e urna terceira pessoa nao co-referencial 
(i-wihi 'sua flecha'), a série de prefixos da classe TI apresenta apenas 
um prefixo de terceira pessoa, que cobre ambos os significados 
(cf-uah1'seu remédio; seu próprio remédio'). 

Tabela 2. Pref"ixos possessivos 

Pessoa Classe 1 Classe 11 

1 ª. wa- wa-

2ª. a- 0 -
3ª. 1-

{ á-
3ª.COR áa-

Além disso·, raízes da classe 11 apresentam um 'prefixo de li
ga9ao' d- na primeira pessoa e quando precedidas por um possuidor 
nominal.4 A distribui9ao <leste prefixo lembra a dos chamados 'prefi
xos relacionais' , que indicariam a contigüidade de um tema coro rela-
9ao a seu determinante (ou seja, um nome coro relayao a seu possui
dor, urna adposiyao com relayao a seu objeto, uro verbo transitivo com 
rela9ao a seu objeto direto e um verbo intransitivo com rela9ao a seu 
sujeito; cf. Rodrigues 1994). Prefixos relacionais foram inicialmente 
descritos como urna peculiaridade gramatical das línguas Tupí-

rela~ao", e a classe II, "cujos temas recebem prefixo de rela~ao". Como nas línguas 
Macro-Je aqui discutidas (bem como em outras línguas do tronco Tupí e da familia 
Karíb; Rodrigues 1992), "a classe I pertencem todos os temas come~ados por 
consoante ou semivogal e parte dos temas come~ados por vogal; a classe II perten
cem só temas come~ados por vogal" (Rodrigues 1953:123). Casos em que prefixos 
relacionais ocorrem com raízes come~adas por consoante sao claramente inova~oes 
recentes. Talé o caso da raiz para 'dente' em Je, reconstruída como *cwa (forma 
que inclui o prefixo relacional) para o Proto-Je (Davis 1966:20). Considerando-se o 
comportamento morfológico desta raiz na maioria das línguas Je atuais, bem como 
seus prováveis cognatos em outras línguas Macro-Je (como o Karajá; vide Tabela 
4), é provável que urna reconstru~ao mais adequada seria * ua. 
4 O prefixo relacional e o marcador de terceira pessoa sao palatalizados quando seguidos 
de vogal alta [+ATR], sendo pronunciados como [d3] e [tJ], respectivamente (cf. Ribeiro 
2000:86-88). Além disso, o prefixo relacional tem dois alomorfes cuja distribui~ao nao 

. parece ser condicionada fonologicamente, d- (como em d-cro 'mao') e 1- (como em 
1-ua/JI ' remédio '), cuja escolha é sujeita a certas varia~ dialetais. 
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Guaraní e sua ocorrencia ero línguas da família Karíb e do tronco Ma
c~o-Je (bem como ero línguas de outras famílias do tronco Tupí) tem 
sido apontada como evidencia para o relacionamento genético entre 
estes tres grandes grupos lingüísticos (Rodrigues 1994 ). 

Tabela 3. Raízes nominais da classe 1 

'flecha' ' irmao mais 'machado' ' olho' 
novo' 

'do hornero' habu wihi habu esi habu woba habu ruc 
1 ª. wa-wihi wa-esi wa-woba wa-ruc 
2ª. a-wihi a-es1 a-woba a-ruc 
3ª. i -wihi 

. . 
i-woba i-es1 1-IUC 

3ª.COR áa-wihi áa-esi áa-woba áa-ruc 

Tabela 4. Raízes nominais da classe 11 

' antebraco' 'dente' ' remédio' 'penu2em' 
'do hornero' habu d-cra habu dJ-u hábu 1-uahI habu d-ura 
1 ª. wa-d-cra wa-d3-u wa-1-uahI wa-d-ura 
2ª. . 0 -cra 0 -u 0 -uahI 0-ura 
3ª . • á -cra tf-u Ó-UahI á-ura 
3ª.COR á-cra tf-u á-uahI á-ura 

Fortune & Fortune (1964:4) consideram d- (em exemplos co
mo d-eba 'mao'), 1- (em exemplos como l-aá1 'garganta') e dJ- (em 
exemplos como dJ-U 'dente') como parte da raiz, postulando regras de 
'perda da consoante inicial' , para a segunda pessoa, e de 'substitui9ao 
da consoante inicial' por á ou tJ, para a terceira. No entanto, o fato de 
que a consoante inicial nao é parte da raiz é facilmente demonstrável 
co~ exemplos envolvendo incorpora~ao nominal, verbaliza9ao e nomi
nahzayao. Quando nominalizados, verbos da classe 11 receberao a mes
ma série de prefixos descritos na Tabela 4 - incluindo, naturalmente o 
prefixo 'relacional' (5b-d). Quando transformados em verbos intransÍti
vos, temas nominais da classe 11 ocorrerao com o mesmo prefixo mar
cador de verbos intransitivos da classe rr, zero ( 6), o mesmo se dando 
quando um nome da classe TI é incorporado a um verbo intransitivo (7). 
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cf diar5 duu arerakre 
ch~ cf u a-r-0-era=k~re 

eu 3.LOC 1-CTFG-INTR-copular=FUT 
'Bu vou copular com ela.' 

waderana 
wa-d-era-da 
1-REL-copular-NOM 
'minha namorada' 

c. erana d. 

diar5 anm5kre 

0-era-da 
2-copular-NOM 
'tua namorada' 

d1~ a-r-0-u-~=k~re 

eu 1-CTFG-INTR-dente-VERB=FUT 

derana 
cf-era-da 
3-copular-NOM 
'namorada dele' 

'Eu vou adquirir dentes (urna dentadura).' 

a. 

b. 

wad3u 
wa-d-u 
1-REL-dente 

raOihekre 
0-r-a-01he=k~re 

3-CTFG-INTR-tirar=FUT 
'Meu dente vai ser arrancado.' 

karufJihekre 
ka-r-0-u-01he=k~re 

1-CTFG-INTR-dente-tirar=FUT 
'Eu vou ter o meu dente arrancado.' 

Prefixos relacionais ocorrem em pelo menos cinco das doze 
famílias do tronco Macro-Je: Je, Boróro, Ofayé, Karirí (Rodrigues 
1994) e Karajá (Ribeiro 1996). As afmidades morfológicas entre o 
Karajá e a família Je (bem como as outras famílias do tronco), no que 
diz respeito a ocorrencia de prefixos relacionais, sao corroboradas por 
evidencias lexicais (Ribeiro 2002b,c ). Por exemplo, a raiz Karajá era 11 
'antebra~', listada acitna, é provavelmente cognata da raiz para 'mao' 
em Je, reconstnúda por Davis (1966:22) como *]1-1kra, cujos reflexos na 
maioria das lfnguas Je atuais apresentam alternancias envolvendo o pre
fixo relacional e o marcador de terceira pessoa (Panará s-ilda 'mao (de 
alguém)', ka y-ílda 'tua mao'; Dourado 2001: 191, 193).5 

5 Corroborando as correspondencias fonológicas entre Karajá d-era e Proto-Je 
*p-ikra, ternos Karajá de 'carne' (Proto-Je *p1) e Karajá ra 'sobrinho' (Proto Je *Jera 
'filho'). O marcador de terceira pessoa com raízes da classe 11 na maioria das línguas 
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No ~ntanto, o caráter 'relacional' do prefixo d-(e seus alomor
fes) em KaraJá é menos óbvio que nas línguas da família Je urna vez 
que este morfema também ocorre na 'forma de ci~ao' de ~de parte 
dos tem~ non;unais da classe n. É o que ocorre, por exemplo, com to
das as ra1zes listadas na Tabela 4 acima. Este é, muito provavelmente 
ll:m resultado d? enfraquecime.nto da distin~ao entre nomes obrigato~ 
r1~mente possu1dos e nomes ahenavelmente possuíveis em Karajá (Ri
berro 1996~. C~m nomes que pe~anecem obrigatoriamente possuídos, 
como e n asa , a natureza relacional do prefixo d- é ainda evidente 
(hadike d-e 'a ~sa da .galinha:, á-e 'a asa dela', mas *d-e 'asa'). 

. Tambero evidente e o uso do prefixo relacional com temas 
verba1s. Temas verbais transitivos da classe 11, como uahI-d5 'medi-

, uk.' h' car e a rae ar , ocorrem com o prefixo á- quando nao sao imedia-
~amente precedidos por um objeto direto pronominal ou por um nome 
mcorporado (8a, 9a). Do contrario, o prefixo relacional é usado (8b, 9b ): 

(8)a. 9 herí waritf:Jre nduahin5re 
heri .wa-rik~re 0-r-1-á-ualu-d~=r-e 

• pajé 1-filho 3-CTFG-TRANS-3-remédio-VERB=CTFG-IMPERF 
'O pajé medicou o meu filho.' 

b. herí nwaluahin5re 
heri 0-r-1-wa-J.uah1-d~=r-e 
pajé 3-CTFG-TRANS-1-REL-remédio-VERB=cTFG-IMPERF 
'O pajé me medicou.' 

(9)a. 9 k:Jdu hill:Jk:Je k:Jru ritfukare 
k~cfu hal~k~e k~ru 0-r-1-d'-uka=r-e 
tracajá on~a testa 3-CTFG-TRANS-3-rachar=cTFG-IMPF 
'O tracajá rachou a testa da on~a.' 

h. 9 k:Jdu hal:Jk:Je rik:Jrud3ukare 
kocf u halokoe 0-r-1-0-koru-d-uka=r-e 

Je é um reflexo do prefixo Proto-Je *z- (reconstruído por Davis como parte da raiz 
em algumas proto-formas); esta consoante corresponde sistematicamente a implosi
va alveolar do Karajá (Karajá ái 'semente', Proto-Je • ZJ). Para um estudo histórico
comparativo dos prefixos relacionais em Macro-Je, vide Ribeiro (2002b,c). 
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tr; cajá onya 3-CTFG-TRANS-3-testa-REL-rachar--CTFG-IMPF 
'O tracajá rachou a testa da onya (lit. 'testa-rachou a onya').' 

A principal diferen9a entre temas verbais das cl~sses I e 11 es
tá no fato de que verbos intransitivos da classe I (como cf:Jcff]ke 'es
quentar') sao geralmente marcados pelo prefixo a-, enquanto verbos 
intransitivos da classe 11 (como ucf e cíe 'esfriar' ) sao marcados por um 

alomorfe zero: 

(10) a. oode raáaáakera 

b. 

~de 0-r-a-d~dé)ke=r-a 
tempo 3-CTFG-JNTR-esquentar=CTFG-PERF 
'O tempo esquentou.' 

oode 
~de 

roáeáera 
0-r-.0-udede-r-a 

tempo 3-CTFG-JNTR-esfriar=CTFG-PERF 
'O tempo esfriou.' 

1.5. Predicados descritivos 

Predicados descritivos derivados de verbos levam as mesmas 
séries de prefixos que ocorrem com nomes, descritos na Tabela 2 aci
ma: i-cf:JcfW]ke..:r-e [idod~'kere] 'é quente', cf-ucfecfe r-e [tJude'dere] 
'é frío'. Apesar de serem tradicionalmente analisados como ver~os 
(Fortune & Fortune 1964; Maia 1998), é mais prováve.l q~e pre~1c~
dos descritivos sejam simplesmente nomes em uso predicativo (Ribe1-
ro 2002d). Entre os argumentos para se tratarem predicados ~escriti
vos como nomes, e nao verbos, está o fato de que verbos prec1sam ser 
nominalizados para que possam ser usados descritivamente. Ainda 
que isto nao seja evidente comos exemplos acima, ~l fato s~ toma 
especialmente claro nos casos em que nomes deverba1s sao denvados 
através de modifica~oes internas da raiz verbal correspondente. 

Um processo bastante comum para derivar nomes a partir.de 
verbos é o de substitui~ao consonantal, através do qual urna oclusiva 
velar ou urna fricativa glotal na última sílaba da raiz verbal é substituida 
pela consoante alveolar /r/: 9 rika I 'andar' > rira 'a a9ao de andar', 
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rira-du 'o que anda' , rira-da 'o lugar onde se anda' ; 8uha I 'lavar' > 
8ura 'a a9ao de lavar, 8ura-du ' o que lava', 8ura-da 'aquilo com que 
se lava'; 9 uka 11 'rachar' > ura 'a a9ao de rachar' , á-ura-du 'aquele 
que o rachou', etc. Note-se que a forma descritiva do verbo é, tam
bém, urn nome deverbal ( 11 b): 

(11) a. 9 

b. 

waherana 
wa-hera-da 

ru.kara 

0-r-0-u.k-a=r-a 
1-cozer.se-NOM 3-CTFG-INTR-rachar=CTFG-PERF 
'Minha panela rachou ( ou foi rachada).' 

waherana 
wa-hera-da 
1-cozer.se-NOM 

tfurare 
d-ura=r-e 
3-rachar=CTFG-IMPF 

'Minha panela está rachada.' 

1.6. Posposi~fies 

Posposi9oes recebem, em geral, a mesma série de prefixos 
que ocorrem com nomes da classe I, com exce9ao do prefixo de tercei
ra pessoa co-referencial cía-, cuja distribui~ao é exclusivamente nomi
nal. O morfema reflexivo que ocorre com posposi9oes é, para todas as 
pessoas, i8i- [i'Ji] (um alomorfe do prefixo reflexivo eBi- [ e'Ji], que 
ocorre com verbos). As posposi9oes oo 'locativo difuso', df]ke 'dati
vo' e kI 'locativo estático' , no entanto, apresentam urna forma supleti
va na terceira pessoa (os pronomes áu, cfaoo e áa1: respectivamente). 
Note-se que todas as formas supletivas de terceira pessoa come9am 
coma consoante /d/; é possível que tais formas supletivas sejam res
quicios de paradigmas posposicionais da classe 11. 6 

6 Ainda que todas as posposi~t>es em Karajá perten~am a classe I, na maioria das 
línguas que apresentam prefixos relacionais, adposi~oes também se dividem em 
duas classes lexicais, a exemplo do que ocorre com temas verbais e nominais. Em 
Boróro, a posposi~ao benefactiva ai, por exemplo, pertence a classe de temas que 
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Tabela S. Al2umas posposi~oes do K ºá araj 
'instrumental' ' locativo 'dativo' 'locativo ' locativo 

difuso' estático' dinamico' 
'hornero' habu-d! hábu-b5 hábu=d:Jke hábu b hábu-ái [tJi] 
1 ª. wa-d1 wa-b5 wa-d:Jke wa-Ja wa-ái 
2ª. a-dI U-00 a-d:Jke a-Ja a-ái 
3ª. i-dI áu áab5 áai i-ái 
REFL iOi-dI iOi-oo iOi-d:Jke i8i-Ja i8i-ái 

1. 7. Dire~io 

O verbo em Karajá também flexiona para indicar dire~ao, de 
acordo como ponto de vista do falante. A dire~ao centrifuga ('para lá'), 
marcada pelo prefixo r- (12a) ou um alomorfe zero (13a, 14a) indica 
que o processo é visto como ocorrendo em dire~ao contrária ao falante. 
A dir~ao centrípeta ('para cá' ), marcada pelo prefixo d- (12b, 13b), 
indica que o processo é visto como ocorrendo na dire~ao do falante: 

(12) a. 9 kariwjkre b. 9 
ka-r-1-0-wi=k~re 

l-CTFG-TRANS-3-carregar=FUT 
'Eu vou levá-lo.' 

kadiwjkre . 
ka-d-1-0-wi=k~re 

l-CTPT-TRANS-3-carregar=FUT 
'Eu vou traze-lo.' 

Todos os verbos sao marcados para dire~ao, incluindo aque
les que nao indicam movimento (vide uro 'morrer', no texto abaixo, 
linha 19). Tal distribui~ao generalizada da flexao de dire~ao em Kara
já deve-se, provavelmente, ao fato de que, ao lado de seu uso estrita
mente direcional, dire~ao é também usada para assinalar rela~oes de 
empatia entre participantes do ato de fata e entre narrador e persona
gens em um texto (Ribeiro 2002). 

recebem prefixos relacionais (i-n-ai 'por mim', 0 -ai 'por ele', etc.; Crowell 1983: 
94), o mesmo se dando em Karirí com a adposi~ao alativa/dativa/benefactiva ai 
(e-y-ai 'para ti' , s-ai 'para ele' , etc.; Ribeiro 2002b), entre outras. Nao obstante o 
fato de que as correspondencias fonológicas entre as línguas das diversas familias 
que constituem o tronco Macro-Je sejam ainda pouco conhecidas, é interessante 
ressaltar o notável paralelismo morfológico entre o Karirí e o Boróro (e, talvez, 
também o Karajá), no que diz respeito a estas (Boróro 0 -ai, Karirí s-ai, Karajá áa1) 
e outras adposi~ües. 
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1.8. Fusio e queda de vogal 

Como mencionado antes, prefixos marcadores de voz e va
lencia podem fundir-se com o prefixo pessoal precedente sob certas 
circunstancias. Por exemplo, na segunda pessoa da dire~ao centrífuga 
do modo realis, o prefixo de segunda pessoa cía- funde-se com o mar
cador de voz (13a) e, com verbos intransitivos da classe n, a primeira 
vogal da raiz cai (14a). Note-se que nao ocorre fusao ou queda de 
vogal na dire~ao centrípeta (13b, 14b). 

(13) a. áewj<ie b. áadiwj<fe 
áa-0 -1-0-wi=á-e áa-d-1-0-wi=á-e 
2-CTFG-TRANS-3-carregar=2-IMPF 2-CTPT-TRANS-3-carregar=2-IMPF 
'Voceo levou.' 'Voceo trouxe.' 

(14) a. áuáabiáe 
áu=áa-0 -0-obi=á-e 

b. áuáadobiáe 

• 3.LOC7=2-CTFG-INTR-ver=2-IMPF 
'Voceo viu (para lá).' 

1.9. Tempo e aspecto 

áu=áa-d-0-obi=á-e 
3 .LOC=2-CTPT-INTR-ver=2-IMPF 
'Voceo viu (para cá).' 

Tempo e aspecto nao ocorrem como categorias flexionais em 
Karajá, sendo marcados por auxiliares e partículas que se cliticizam ao 
verbo (Tabela 6). Tais morfemas tem sido tradicionalmente anaijsa
dos como sufixos (Fortune & Fortune 1964, Maia 1998, etc.), mas há 
claras evidencias de que eles sao de fato clíticos (Ribeiro 1996). Note
se que os auxiliares também flexionam para dire~ao (e, na segunda 
pessoa, também para pessoa), um comportamento atípico para um 
'afixo'. Além disso, morfemas aspecto-temporais ocorrem com quais-

7 
O pronome áu cliticiza-se opcionalmente ao verbo (vide exemplo (Sa) acima, em 

que o mesmo pronome ocorre em sua forma acentualmente livre, [áu'u]). Em Karajá, 
há urna restri~Ao contra a ocorrencia de palavras monossilábicas ( ou monomoraicas) 
foneticamente. De modo a satisfazer tal restri~Ao, palavras que sao subjacentemente 
monossilábicas cliticizam-se a palavra seguinte ou, quando isoladas, duplicam a 
vogal: be 'água' [be'e], wa 'pé' [wa'a], etc. 
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quer clas; es de palavras, incluindo nomes (bu-:r-e 'é teu pai' ), prono
mes ( Q dikaro k:Jre 'serei eu') e posposi9oes ( d' 
waáau á:Joora-u-:r-e ' foi durante a juventude de Watau'), urna distri
bui9ao típica de clíticos, nao afixos. 

Tabela 6. Clíticos as ecto-tem orais em Kara'á 
Auxiliares Partículas 
.::(l)e ' imperfectivo' k~re ' futuro' 
.::(l)a 'perfectivo' ke ' potencial' 
.:::( en ' rogressivo' hed~ ' admoestativo' 

1.10. Fatas feminina e masculina 

O Karajá apresenta diferen9as sistemáticas entre as falas 
masculina e f eminina, que podem geralmente ser explicadas por regras 
fonológicas razoavelmente regulares (Fortune & Fortune 1975, Borges 
1997, Ribeiro 2001a). A fala feminina pode ser considerada como a 
mais conservadora. A fala masculina é geralmente caracterizada pela 
supressao de urna oclusiva velar que ocorre na fQrma f eminina corres
pondente (15). A queda da oclusiva velar possibilita a fusao entre 
vogais (16) e é um processo bastante produtivo, aplicando-se até 
mesmo a empréstimos (17). 

9 cJ 
(15) a. k:JW:)JV :JW:JJV 'madeira' 

h. k:Jhil :Jhil 'tatu' 

c. dJkm mm 'eu' 

(16) a. hiI/:Jk:Je 
h. ruku 

hiI/:Je 'on9a' 
ru 'noite' 

c. beraku be ro 'rio' 

(17) a. kubeda 
h. ka be 

ubeda 'coberta' (do portugues coberta) 
abe 'café' (do portugues café) 

c. Mkawa b5awa ' arma de fogo' (da Língua Geral mukáwa) 
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1.11. Fonologia 

O texto a ser analisado apresenta vários exemplos de harmo
ni~, vocálica, um processo extremamente produtivo em Karajá. O Ka
raJa apresenta um complexo sistema de harmonía vocálica em termos 
do tra90 [ATR] ' advanced tongue root' - aparentemente, o primeiro 
caso documentado deste tipo de harmonía vocálica em urna língua da 
América do Sul (Ribeiro 2000, 2002a). A harmonia vocálica em Kara
já pode ser descrita como um processo de espalhamento regressivo da 
esp~cifica9ao [+ATR] para vogais [-ATR]. Assim, no exemplo (18) 
aba1xo, a vogal do auxiliar imperfectivo causa assimila9ao em todas as 
vogais da raiz verbal precedente. De acordo com seu comportamento 
- desencadeando, sofrendo ou bloqueando a harmoniza9ao - as 
vogais do Karajá agrupam-se da seguinte maneira: 

Tabela 7. Vogais do Karajá: comportamento com rela~io a harmonia vocálica 
(Ribeiro 2000, 2002a) 

• ORAJS 

• [+ATR] OPACA . . 
1 I 

~ 
u I 

e e o e 
a 

(18) [rakoho'áere] 
0 -r-a-k:Jhade r-e 
3-CTFG-INTR-bater=CTFG-IMPF 
'Ele bateu. ' 

NASAIS 

[-ATR] [+ATR] OPACAS . -J u 1 

:) 5 
-a 

~ ~ 

o 

Na fala espontanea, é comum a omissao da partícula k:Jre 
'futuro' e do auxiliar -:r-e 'imperfectivo'. Apesar de nao estarem fone
ticamente presentes, tais morfemas desencadeiam harmonia vocálica 
- um caso de assimilayao in absentia. O texto apresenta vários e
xemplos deste tipo (Linhas 7, 27 etc.). Todos os quatro dialetos com
partilham o inventário fonológico listado nas Tabelas 7 e 8. Urna das 
principais diferen~as fonológicas entre os dial e tos é a ocorrencia, em 
Karajá do Sul e do Norte, de um schwa em posiyoes átonas, corres-
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pondendo a ambientes em que Xambioá e Javaé apresentam urna vo-
gal identica a da sílaba seguinte: Karajá do Sul e do Norte d-aroáa 
'língua', oode 'tempo; mundo, chao'; Javaé e Xambioá d-araáa, bede. 
Ainda que sua ocorrencia seja restrita a sílabas átonas, ~,bastante pro
vável que o schwa seja reconstruível para o Proto-KaraJa, com~ s.uge
rido pela existencia, em Karajá do Sul e do Norte, de pares muumos 
do tipo áaka 'amarrar' versus 9 áaka 'tirar', correspon~endo ~~o
móf o nos em Xambioá. O schwa é transparente a harmon1a vocahca: 
d-aroáa-Je (REL-língua=ENF) [domdo'le] 'só a língua' (Javaé e Xam-
bioá [dorodo'le]). 

O quadro fonológico a dotado no presente estudo difere subs-
tancialmente daqueles propostos em estudos anteriores. (F ?rtune ~ 
Fortune 1963, Cavalcante 1992), tanto no que diz respe1to as voga1s 
(Tabela 7), quanto no que se refere as consoantes (Tabela 8). No, q.ue 
diz respeito as vogais, a principal diferen9a é que a presente anahse 
reconhece contrastes fonológicos entre vogais altas [-ATR] e [+ATR] 
que foram ignorados nas análises anteriores. Tais contrastes sao ilus
trados pelos pares mínimos a seguir: w1 'bom', wi 'recíproco'; bi '(a 
a9ao de) responder', bj 'silencio' ; ru 'coxa', ru ' olho, vi~ta'. No que 
diz respeito as consoantes, a principal diferenya diz respe1to ~o status 
fonológico das consoantes palatais, que, apesar de serem consideradas 
como fonemas independentes por Fortune & Fortune (1963) e Caval
cante ( 1992), sao muito provavelmente alof ones de consoantes nao 
palatais em contigüidade a vogais altas [+ATR] (Ribeiro 2000:86-88). 

Tabela 8. Consoantes do Karajá (Fortune & Fortune 1963, revisado) 
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2. KóTU, KRÓBI, HALÓE-W ANA 

O texto aqui analisado foi narrado em junho de 1993 pelo ca
cique Ereheni ( entao com cerca de sessenta e cinco anos), da extinta 
aldeia de Tytema (Karajá do Norte), localizada na regiao da barra do 
Rio Tapirapé (Mato Grosso ), e transcrito com o auxílio de um outro 
falante nativo, Ijeseberi, da aldeia de Hawalo (Karajá do Sul), Ilha do 
Bananal (Tocantins). Como o próprio narrador sugere (linha 41), esta é 
urna versao condensada de um conto tradicional Karajá. Há várias ver
soes deste conto, que diferem em certos detalhes da versao aqui apre
sentada. Por exemplo, em certas versoes, Kynyxiwe cola os pedayos do 
tracajá, em vez de costurá-los; em urna versao narrada pela finada Alice 
Kuabiru, de Buridina (Goiás ), a advertencia do tracajá a on9a (linhas 17 
e 19) é cantada; fmalmente, em versoes mais longas, é a juriti quem 
cura a onya (usando resina de jatobá para reconstituir seus olhos), um 
detalhe omitido no presente texto (linhas 24 e 25). Contudo, o enredo e 
os personagens centrais sao os mesmos nas diferentes versoes. 

Além de vários aspectos gramaticais e morfofonológicos, o 
texto nos permite ilustrar vários recursos discursivos do Karajá, 
incluindo a ocorrencia de ideofones (linhas 22 e 23) e o uso de mar
cadores atitudinais e da flexao de direyao para assinalar relayoes de 
empatia e conferir dinamicidade a narrativa. Textos narrativos (espe
cial!llente quando narrando eventos conhecidos 'de segunda mao', 
como mitos) sao caracterizados pelo abundante uso da partícula narra
tiva rola, que tende a cliticizar-se a palavra precedente (como a maio
ria das partículas discursivas do Karajá). O texto é aqui reproduzido 
como foi narrado - incluindo exitayoes, repeti9oes, enganos e frases 
por concluir, características comuns da fala espontanea. A traduyao de 
alguns exemplos é aproximada, especialmente no caso das várias par
tículas discursivas. E impossível, dadas limitayoes de espayo, discutir 
em detalhes todas as peculiaridades da morfología Karajá exemplifi
cadas pelo texto. Espera-se, no entanto, que este trabalho sirva de 
convite para que o leitor examine mais detidamente a beleza e a com
plexidade desta e de outras línguas indígenas brasileiras. 
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KRÓBI, KÓTÚ, HÁLÓE-WANA 
(O MACACO, O TRACAJÁ E A ON<;A) 

areljj.kre 
a-r-e-lii=k~re 
1-CTFG-INTR-contar=FUT 

a.koren~. lxxJoholalxxlen~ke. 

a-ko=red~ oo-d-0-ohola=oo-d-ed~=ke 
2-AL=PL 2-CTPT-INTR-ouvir=2-CTPT-

'Eu vou contar-lhes sobre o macaco. Ouyam!' 

8 A forma ar.:Jb1 'macaco', caracterizada pela supressao da oclusiva velar, ocorre ex
clusivamente na fala masculina, indicando, assim, o sexo do narrador. O texto inteiro 
está na fala masculina, urna vez que tanto o narrador (Ereheni), quanto os personagens 
(o macaco, o tracajá e a on~) sao do sexo masculino. Note-se que a forma kar:JbI, 
além de ocorrer na fala feminina, pode também ocorrer na fala masculina (linha 
2). A supressao da oclusiva velar nao é igualmente obrigatória com todas as palavras 
que contem esta consoante (Ribeiro 2001a). Assim, enquanto /kJ é sempre preservado, 
em ambas as falas, nas partículas -bre 'futuro' e =rob 'partícula narrativa', por e
xemplo, a supressao de /kJ é opcional em palavras como kar.:Jb1, mas obrigatória com 
outros morfemas, como o prefixo 9 ka- '1 ª pessoa irrealis' ( d a-) e a raiz verbal 9 
rakufJi'comer' (d rolb). 
9 O verbo l::J.ld 'contar' (d JH) leva objetos marcados pela posposiyao locativa M. 
V ários verbos nocionalmente transitivos sao gramaticalmente intransitivos em Karajá, , 
requerendo objetos marcados por posposiyOeS oblíquas. E o caso do verbo obi II 'ver' 
(exemplo 14 acima), cujos objetos sao marcados pela posposi~ao locativa oo, do verbo 
9 a.ka 'achar' (da, linha 37), cujos objetos sao marcados pela posposi9ao locativa ái 
(linha 37), e do verbo ehu n 'jogar', cujos objetos sao marcados pela posposiyao ins
trumental d!(linhas 4, 5 e 6). O mesmo se dá como verbo 9 rakufJi'comer' (d rofh), 
que, apesar de ser marcado pelo prefixo 1- (que marca, em geral, verbos transitivos), 
leva objetos marcados pela posposi9ao M. Ao contrário do que acontece com verbos 
transitivos, tais verbos nao admitem incorporayao e nao sao sujeitos a processos como 
passiviza9ao e antipassiviza9ao. Algumas posposi9oes - especialmente oo- desem
penharn urna gama de fun90es sintáticas, assumindo significados um tanto idiossincrá
ticos, algo aliás bastante comum em outras línguas (vide a preposi9ao de em portu
gues, por exemplo, que, ao lado de sua fun9ao mais transparente de marcar rela90es 
genitivas e ablativas, desempenha também certas fun~oes mais idiossincráticas, mar
cando, por exemplo, objetos de verbos como gostar e precisar). 
10 A exemplo do que ocorre comos auxiliares clíticos, o morfema pluralizador r-eda 
tarnbém flexiona para dir~o e, na segunda pessoa, para pessoa. Isto sugere que este 
morfema tenha sido originalmente (e talvez ainda seja) um auxiliar. Note-se, contudo, 
que o mesmo (?) morfema ocorre com sintagmas adposicionais ( 9 a-koku 'para vo
ce', 9 a-koku-.red~ 'para voces') e nominais (Q wa-heáoku 'minha casa', 9 
wa-heáoku=rec» 'nossa casa'), pluraliz.ando morfemas pronominais, mas é, nestes 
casos, invariável. 
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2. kr:ib1mk1 aomare raaw:Jn5m~mlahe 
k~r~b1=rnkI aoba=r-e 0-r-a-~w::>-~~~kI he 

macaco=NAR ANTEC 11=CTFG-IMPF 3-CTFG-INTR-topo-VERB=cONV12 NAR-ENF 

iwam5 rirofim5h5, áu nivfib5h5. 
iwa=~ 0-r-i-ro0i ~h~ óu 0-r-1-ro0i=~m 
jatobá=LOC 3-CTFG-TRANS?-comer=cONT 3.LOC 3-CTFG-TRANS?-comer=coNT 
'O macaco, tendo subido [na árvore], ficou lá comendo jatobá.' 

3. ida á8ldla ra:iw;,n5m5 áam5 :iáu rehem5n5re 
kia óa=rnk1 0-r-a-::>w::>-d~=~ óa~ ::>óu 0-r-ehe~=r-e 
DEM PART=NAR 3-CTFG-INTR-topo-VERB=cONV 3.AL tracajá 3-cTFG
chegar=CTFG-IMPF 
'Assim, tendo [o macaco] subido, o tracajá chegou para ele.' 
4. 'kr6b1!' 'h5!' a<Jma 'iwaM1 waá:Jb:Jm5 

kr5b1 h~ aoba iwa=O=ch wa-ó~b::>=~ 
macaco-voc13 sim ANTEC jatobá=INDEF=INSTR l-comida=Loc14 

11 
O morfema -ba, aqui r~tul~o 'antecipador fático', é usado e~ exitay0es, quando o 

falante nao se lemb~ de 1mediato o que deve ser dito a seguir. E sufixado aos prono
m~ M, quando aquilo de que o falante nao se lembra é um nome denotando urna 
enttdade [+humana], ou 9 ad<J ( d aá), quando aquilo de que o falante nao se lembra 
denota urna entidade [-~~a] ou um predicado. Assim, no exemplo acima (linha 2), 
~2 constru9~0 a<Jba=r-e mdica que o que virá a seguir é um predicado imperfectivo. 

A part1cula -/J5, provavelmente cognata da posposi9ao homófona ocorre em 
constru9oes converbais, assinalando subordina9ao adverbial. Converbo; comumen
te c~amados 'gení_ndi~s' na. tradi~~o d~sc?tiva Tupí-Guaraní (Rodrigu~s 2001 :95), 
s~o,, formas verba1s nao finitas C~Ja pnnc1pal fun~ao é marcar subordina~ao adver
bial (Haspelmath 1995:3, traduz1do pelo autor). Em Karajá, converbos sao usados 
para exprimir vários tipos de rela9oes entre eventos incluindo simultaneidade se-
~üencialidade e rela90es de causa e efeito. ' ' 
3 

O acento geralmente recaí sobre a última sílaba da palavra ([kr::>1b1] 'macaco'), 
exceto no caso de partículas discursivas, da maioria das posposi90es e de outros 
morfemas clíticos, que sao intrínsecamente átonos ([kr~'b1d1] 'com o macaco', Q 
[kr::>'b~no] 'algum macaco', d [kr~'b10]; [kr::>'b1~] 'o macaco, que engra9adinho'). 
V ocattvos, no entanto, sao geralmente caracterizados pelo deslocamento do acento 
p

4
ara a penúltima síla~a, como no exemplo acima (linha 4). 
U~' tradu9ao ~a1s acurada da locu9ao wa-á::Jb:i=b5 talvez seja 'como minha 

com1~ · A pospos19ao =b5 desempenha urna ampla gama de fun9oes, incluindo a de 
pospos1~ao modal (vide também, na linha 40, :Jáo=~he 'como tracajá'). É prová
vel que o marcador de converbos (vide nota 10 acima) seja derivado do uso modal 
da posposi9ao b5. 
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'~ I ' ue. 
de 

2-CTPT-INTR-jogar=POT sim 
"Oh, macaco!" "Siro?" "Jogue algumjatobá para eu comer." "Claro!" 

5. r1bohobohon5re, áóbjlem5 
0-r-1-0-b::>h::>-b ::>h::>-d~=r-e, cf-o-bi=le=~ 

3-CTFG-TRANS-3-quebrar15 -REDUP-VERB=cTFG-IMPF 3-penis-esfregar=ENF=LOC 

idI ream5h5, idI dehum5h5. 
i-d1 0-r-e-a b~h~. i-d1 0-d-0-ehu-~h~ 
3-INSTR 3-CTPT-mover=CONT 3-INSTR 3-CTPT

16
-INTR-jogar=CONT 

'[O macaco] quebrava [o jatobá], esfregava-o bem no seu penis e o atirava [para o 
tracajá] .' 

6. 'aókóre, kia 
aoko-r-e, kia 

nao=CTFG-IMPF esse 
mover.se=2-PROGR 

ócylem5 idI ácaácn, 
0 -o-bi-le ~ i-d1 cfa-0 -e-a=cf-en, 
2-penis-esfregar-ENF LOC 3-INSTR 2-CTFG-INTR-

áaiáa id3ódiáa oodehu. 
1 

cfai=cfa id3o=d1=cfa \x}-d-0-ehu 
3.Loc17=PART algum=INSTR=PART 2-CTPT-INTR-jogar 
"Nao, voce estava esfreg~do esse no seu penis. Por isso, jogue-me outro!" 

15 Esta é urna forma transitivizada do verbo boh:J I 'quebrar-se'. Verbos transitiviza
dos sao derivados através da afixa9ao do sufixo verbalizador -d~ a forma nominal do 
verbo (Ribeiro 2001 ). Reduplica9ao, como no exemplo acilna, é usada para indicar o 
aspecto iterativo. 
16 Ao longo de todo o texto, o narrador adota o ponto de vista do tracajá, como indicado 
pelo uso da marca9ao de dir~ao centrípeta com verbos nesta linha e nas linhas seguintes. 
17 Em Karajá, nao parece haver advérbios; fun9oes adverbiais sao desempenhadas 
por sintagmas posposicionais. Da mesma forma, ora9oes subordinadas que desem
penham fun9oes adverbiais consistem em senten9as nominalizadas seguidas de pos
posi9ao. Por exemplo, ora9oes marcadas pela posposi9ao locativa kI assumem um 
significado causal: á:>kI robu ren hilbu ruru--re b ' ela está chorando porque o 
hornero morreu' . Conseqüentemente, formas posposicionais na terceira pessoa de
sempenham a fun9ao de conjun9oes: áai 'por isso' , áu 'assim' etc. Tal uso de mor
femas locativos como 'conectores discursivos' encontra paralelos em portugues, 
onde morfemas como daí, nisso, etc. desempenham fun9oes semelhantes. 
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araoij 'rdla, dioij norím5 
a-r-a-::>ri'=rnk1, 0-d-1-0-::>ri 0-r-1-::>ri=~ 

7. 'urilebo 
urilebo 
apenas 
buscar=cONV 

l-CTFG-2-buscar=NAR 3-CTPT-TRANS-3-ir.buscar 3-CTFG-TRANS-

dubehelllkihi.ki id1 raowon5.' 
0 -d-u-behe=hiki-hilci i-d1 0-r-a-::>w::>-d~. 

3-CTPT-INTR-descer=ENF-REDUP 3-INSTR 3-CTFG-INTR-topo-VERB 
' "Eu vou simplesmente buscá-lo." Entao, [o macaco] desee e o leva para cima [da 
árvore].' 

8. 'kalaáa 
ka kI=cfa 
este=LOC=P ART18 

birof ikre. ' 
b-0-1-ro0i=k~re 
2-CTFG-TRANS?-comer=FUT 

"Voce vai comer aqui mesmo!'' 

9. 'áiuboáa 
cf1=u=bo=cf a 

PRON19=TEMP=INTER=P ART 

wad1 
wa-d1 
1-INSTR 

bubehekre? ' 
b-0-u-behe=k~re 

2-CTFG-INTR-descer=FUT 
"Entao, quando é que voce virá me descer?" 

1 O. ' idI ilnao¡jkre, áaini riram5 ara. ' 
i-dl a-d-a-::>ri-k~re, cf a=idí rira ~ a-r-0 -a 
3-INSTR l-CTPT-2-buscar=FUT PAR!-DELIB caminhada2º=LOC 1-CTFG-INTR-ir 

18 A partícula áa, quando enclítica, indica 'resoluyao'. Quando em comeyo de sen
ten9a, é um conector genérico (como a conjunyao aditiva e do portugues ). 
19 O pronome á1, bem como os pronomes 9 adóe bó, descritos acima (nota 10), sao 
usados em construyoes interrogativas, seguidos dos clíticos interrogativos -bo ou 
=wc. O pronome á1 forma interrogayoes genéricas sobre circunstancias de tempo, 
local, modo etc. (á1-bo 'como?', á1 M bo 'como? onde?', ÓJ. b bo 'onde?', 
ái ku-bo 'quando?', ÓJ. 11ilwa T.Jb1 bo 'de que lugar?' etc.). Como vimos acima, 
os prono mes adó e bó sao semanticamente mais específicos ( 9 ado bo 'o que?' , 9 
adó-d1 bo 'com o que?' ; bó-bo 'quem?' , bO dJ. bo 'com quem?', 
bó hilwa T.Jb1 bo 'do lugar de quem?' etc.). A locu9ao ado bo também marca 
quest5es que requerem respostas do tipo 'sim' ou ' nao ' (linha 33). Note-se que as 
partículas interrogativas =wc e -bo podem se cliticizar diretamente a nomes e pro
nomes que constituem o foco da questao (linha 31 ). 
20 Este nome, rira 'caminhada, passeio', é derivado do verbo 9 ri.ka I 'andar' (d' 
ria), por substitui9ao consonantal (vide 2.5 acima). 
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"Eu virei buscá-lo depois. Agora eu vou dar urna caminhada." 

11. raremk1, á an5 
0-r-a=r-e=~kI. áa=d~ 

rarem5h5m5h5. 
0-r-a=r-e=ooh~=ooh~ 

3-CTFG-go=CTPT-IMPF=NAR PART=SIMPATIA21 

' [O macaco] f oi indo e indo ... ' 
3-CTPT-Íf=CTPT-IMPF=CONT-REDUP 

12. áa aoko, tf u 
áa aoko, áu 

id1 n5ide, 
i-dI 0-d-0-~i=d-e 

PARTnao sol 3-INSTR 3-CTPT-INTR-levantar.se- CTPT-IMPF 

áailemla jwam5 
dai=le~kI iwa=oo 
3 .LOC=ENF NAR jatobá=LOC 
ir=CTFG-IMPF=CONT 

rirofi m5 
0-r-i-ro0i=oo 

rarem5h5. 
0-r-0 -a=r-e ooh~. 

CTFG-TRANS?-comer=CONV 3-CTFG-INTR-

'Mas nada, passou um dia e ele ficou lá mesmo, comendo jatobá.' 

13. áaile 
áai=le 

3.LOC=ENF 

rirofim5 rarem5h5, 
0-r-1-ro0i=oo 0 -r-0-a=r-e ooh~. 

3-CTFG-TRANS?-comer=cONV 3-CTFG-INTR-ir=CTFG-IMPF=CONT 

Bohod3i ahad{)]';}fa áai nWJ. 
0ohodi ahadu~k1 dai 0-r-1-0-wi. 
um lua NAR 3.LOC 3-CTFG-TRANS-3-carregar 
'Ele ficou lá mesmo, comendo. Ele passou [lit. 'levou'] um mes lá.' 

14. áam5:J 
áaOO=~ 

3.AL=AL 

á8.l'dlahe 
da~kI=he 

hai:JE 
halo e 

PART=NAR=ENF on~a 

nade, 
0-d-0-a=d-e, 
3-CTPT-INTR-ir=CTPT-IMPF 

'k6áu, aohebo áaá~nMen. ' 
k6áu, aO=he bo da-0-0-ud~d~-en.' 

tracajá-voc PRON=ENF=INTER 2-CTFG-INTR-acontecer22=2-PROGR 
'Ent!o, a on~a veio para ele: "Ó, tracajá, o que está acontecendo com voce?"' 

21 A partícula =d5, aquí traduzida como 'simpatía' (por falta de termo melhor), indi
ca que o falante considera o evento ou persona gens como 'engra~adinhos'. Esta 
partícula ocorre, em geral, quando se fala de coisas pequenininhas (vide linha 40) ou 
eventos cómicos (como o fato de o macaco sair despreocupadamente para um pas
seio, abandonando o tracajá a sua própria sorte ). 
22 O verbo uá;>k5 'acontecer a, com' recebe como sujeito o experienciador, daí a 
concordancia com a segunda pessoa no exemplo acima. 
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;JI:JbJ 
~r~b1 

macaco 

bojierihíld 
bo=0ieri=hiki 
PART=PART=REPET 

r1warIDJ5 ram5h5re. ' 
0 -r-1-wa-n=h;C. 0 0 1'%hx- ' va -r- -a=va d9"-e. 
~-C~FG-TRANS-1-d~ixar=coNV 3-CTFG-INTR-ir=CONT=CTFG-IMPF 
Deixando-me aqu1, o macaco foi embora." 

16. 'kobe aoherewe, waaro=tfi lxxlea, lxxlea. ' 
ao=he=r-e=we, waoru=di oo-d-e-a, oo-d-e-a kobe 

PART PRON=ENF=cTFG-IMPF=INTER 1-testa=LOC 2-CTPT-INTR-mover.se 
2-CTPT-INTR-mover.se 

"Opa, por que voce nao pula na minha testa?" 

17. 'aokore, a:Jro aritf uahen5.' 
aokore, a-~ru a-r-1-d-ua=he~ 

nao=CTFG-IMPF 2-testa l-CTFG-TRANS-3-rachar=ADM 
"Nao, eu poderia rachar a sua testa!" 

18 .• 'aokorehe, ' 
aokO=r-e he, 

nao=CTFG-IMPF=ENF 

aoma 'ara:JJ;Jdun5 
aoba a-r-a-ol~u-~ 

ANTEC l-CTFG-2-aparar(?)-VERB 

waarodoriáihi iáerere.' 
wa-~ru=dori=dihi i-áere=r-e 
1-testa=porque=ENF 3-duro=cTFG-IMPF 
"Nao, eu seguro (?) voce, porque minha testa é dura." 

19. 'tjiahe rare, lxxluruhen5.' 
áio he 0-r-0-a=r-e, oo-d-0-uru=he~. , 

PART=ENF 3-CTFG-INTR-ir=CTFG-IMPF 2-CTPT-INTR-morrer=ADM 
"Deixe pra lá! Voce poderia morrer!" 

20. 'kore, b:xleakre. ' 
oo-d-e-a k~re kO=r-e, 

NEG=cTFG-IMPF 
''Nao, venha!" 

2-CTPT-INTR-mover.se-FUT 

21. áai áahe 
dai da- he 

3.LOC PART=ENF 
mover.se=P ART=P ART=ENF 

aoma, 
aoba, 
ANTEC 

'areaBabohe, 
a-r-e-a=0a bo=he 
1-CTFG-INTR-

' 
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.. 

biid3ekreáa. ' 
b-0-1-id3e=k~re=<f a 
2-CTFG-TRANS-procurar=FUT=P ART 
'Entao, [o tracajá resolve]: "Eu vou pular! Cuidado!"' 

22. áamk1 
da=rnk1 

PART=NAR 

deade 
0-d-e-a=d-e 
3-CTPT-INTR-mover.se=CTPT-IMPF 

wiiiiiii hid3akabe 
w1111111 hid3ak~be 
'CAINDO' 'QUEBRANDO' 

i~w ritf uahaka 
i-~ru 0-r-1-d-ua-hak~ 
3-testa 3-CTFG-TRANS-3-rachar-grande 
'Entao, [o tracajá] saltou, e rachou muito a testa dela [da on~a].' 

23. áuhuk5le nJkilehe hal~e ra, áaáaáaáaáa 

du=huk~=le rnkI=lshe hal~e 0-r-0-a, dadadadada 

3.LOC-grande-ENF NAR=COMP on~a 3-CTFG-INTR-ir 'CORRENDO' 

LANDO.N' ÁGUA' 

beratfi refJe 
bera=di 0 -r-e-0e 

tfibo 
tJibO 
'PU-

água=LOC 3-CTFG-INTR-cair=CTFG-IMPF 
'Assim mesmo, a on~a, coitadinha, foi embora, [enquanto o tracajá] correu e pulou 

na água.' 

24. rariama 
0-r-a-ria ~ 
3-CTFG-INTR-andar=CONV 

andar=CONV 

raremaha, 
0-r-0-a=r-e-ooh~, 
3-CTFG-INTR-ir=CTFG-IMPF=CONT 

rariama 
0-r-a-ria oo 
3-CTFG-INTR-

raremaha, rariam5 raremaha, 
0-r-a=r-e=~h~, 0-r-a-ria ~ 0-r-0-a=r-e ooh~, 

3-CTFG-ir=CTFG -IMPF=CONT 3-CTFG-INTR-andar=CONV 3-CTFG-INTR-ir=CTFG-

IMPF=CONT 

Juah1mla riid3ema raremaha. 
l-uah1=rnkI 0-r-1-0-id3e oo 0-r-a=r-e-~h~ 
REL-remédio NAR 3-CTFG-TRANS-3-procurar--CONV 3-CTFG-INTR-ir--CTFG-
IMPF=cONT 
'[A on~a] foi andando, andando, andando, em busca de remédio.' 
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ANÁUSE MORFOLÓGICA DE UM TEXTO KARAJÁ 

r1áua.hma, 
0-r-1-d-ualu-d~, 
3-CTFG-TRANS-3-remédio-VERB 

aombo 
aó=d1=bo 
INAN=INSTR=DUB 

resiluahmarenáa rekfema 
0-r-e0i-l-uah1-~=r-en=da 0-r-0-eide 00 
3-CTFG-REFL-REL-remédio-VERB=CTFG-PROGR-PART 3-CTFG-INTR-curar.se-CONV 

á ardla diorj. 
da-rnla 0-d-i-0-~ri 
PART-NAR 3-CTPT-TRANS-3-ir.buscar 

'[A on~a], depois de se medicar (como que quer que seja) e ficar curada foi em 
busca [do tracajá].' ' 

26. Ó;)kJ 

d~kl 
ele/ela 

~W~Illr.}bu 
::>w::>ru rnbu 
árvore morte 

luuk:Jna, 
1-uu=k~d~ ' 

aoma 
aoba 

REL-amor,gosto.por=PART ANTEC 

ahu-bero-nihika. 1a 
ahu-bero-ctthik~=k1 
lago-rio-grande-LOC 

r-oi maha. 
0-r-0-oi-ooh~. 
3-CTFG-INTR-deitar.se=cONT 
'Ele~ ~os tracajás r gostam de árvores mortas e ficam na be ira de grandes lagos e rios 
[ em cima de troncos caídos, se aquecendo ao sol].' 

27.tfu-ájeu 
du-die=u 

dia-meio=TEMP 

~iremn5h5 

riorj, 
0-r-1-~ri, 
3-CTFG-TRANS-ir.buscar 

raheá~ma 
0-r-a-hed~=~ 
3-CTFG-INTR-aquecer.se=cONV 

0-r-0-~i=r-en=ooh~ 
3-CTFG-INTR-levantar.se=cTFG-PROGR=cONT 
' [A on9a] foi em busca [do tracajá] ao meio-dia. [Os tracajás] estavam se aquecendo 
[ao sol].' 

28.danJla 
óa=rnk1 

PART=NAR 

áama 
daoo 
3.AL 

rehemana, 'kaiwe 
0-r-0-eheood~, kai=we 
3-CTFG-INTR-chegar voce=INTER 

deBede aókOáa.' 
óa-0-e-0e=d-e aoko=da 
2-CTFG-INTR-cair=2-IMPF NEG=PART 

wa~rotfi 
wa-~ru=di 
1-testa=Loc 

'~ntao, [a on~a] chega para ele [um tracajá]: "Foi voce que pulou na minha testa 
nao foi?'" ' 
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29. 'aókóre', áeebu. 
aókó=r-e', cfeebu 

NEG=CTFG-IMPF 'PULANDO.N' ÁGUA' 
'"Nao," [o tracajá responde], e pula n'água.' 

30. 'kaiweka waorutfi áefJeáe aókó<fa.' 
kai=we=ka wa-:)ru=cfi cf-0-e-0e=cf-e aókó=cfa 
voce=INTER=CERT 1-testa=LOC 2-CTFG-INTR-pular=2-IMPF NEG=PART 

"'Entao, foi voce quem pulou na minha testa, nao foi?'" 

31. 'aókóre', áeebu. 
aókó=r-e, cfeebu. 

NEG=CTFG-IMPF 'PULANDO.N' ÁGUA' 
'"Nao," [o tracajá responde], e pula n'água.' 

32. áam5 rehem5n5, ikonanak1he 
cf a~ 0-r-0-ehe~~. i-kodada=la he 
3.AL 3-CTFG-INTR-chegar 3-fim-LOC=ENF 

deitar.se=cTFG-IMPF 
'[A on~a] chegou para ele [o tracajá]; ele era o último.' 

roire, 
0-r-0-oi=r-e, 
3-CTFG-INTR-

33. 'kai aóbo wa;,rutfi áefJeáe aókóáa '. 
kai ao-bo wa-:)ru=cfi cfa-0-e-0ecfe aokó=cfa'. 

voce PRü=INTER 1-testa=LOC 2-CTFG-INTR-cair=2-IMPF NEG=PART 
'Voce pulou na minha testa, nao foi?' 

34.aókó]".]./a, ribe-ó. 
aókó~k1, ribe=ó. 
NEG NAR fala-NEG 

'kai 
kai 

" voce 

aóbo 
aóbo 
IN TER 

wa;,rutfi áefJeáe aókó<fa.' 
wa-:)ru=tJi cfa-0-e-0e=cf-e aókocfa 
1-testa LOC 2-CTFG-INTR-cair=2-IMPF 

NEG=PART 
'Nada, nenhuma palavra. [A on~a pergunta de novo:] "Voce pulou na minha testa, 
nao foi?" 

ÓIII8.' 

cfn=r-a 
35. 'kaik;,rme 

kai=kon=he 
voce=SURPR=ENF ele/ela CTFG-PERF 

"Arrá! Voce era ele!' 

36.itji.mkI 
i-cfi=r.)la 

3-LOC NAR 

r1b:Jh:Jbahon5. 

'hóhóhóbe' 
hohohóbe 
'ROSNANOO' 

hal:Je 
haloe 
on~a 

ratjiren, 
0-r-a-cfi=r-en, 
3-CTFG-INTR-estar=CTFG-PROGR 

0-r-1-0-boho-boho-d~ 
3-CTFG-TRANS-3-quebrar-REDUP-VERB 
'A on~a ficou rosnando para ele e o quebrou repetidas vezes.' 
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3 7. imb1 nadem5h5 á8]".]./a aóma 
i-r.)b1 0-d-a=d-e=~h~ cfa=rnla aoba 
3-ABL 3-CTPT-INTR-ir=CTPT-IMPF=cONT 1 NAR ANTEC 

itfi de a de. 
i-cfi 0-d-e-a=d-e. 
3-LOC 3-CTPT-INTR-achar=cTPT-IMPF 
'Entao lá vem ele, Kynyxiwe, e o acha.' 

38.kiaáar:JkI nreáireáj iásle. 
kia=cfa-r.)kI 0-r-1-0-recfi-recfi i-cf ele. 

esse=e NAR 3-CTFG-TRANS-3-costurar-REDUP 3-casco 
'E entao costurou seu casco.' 

an5siwe 
~~siwe 
Kynyxiwe 

39. áai :Jáur.;JkI aáunihik5wa8era, nihik5. 
cfai :)cfu=rnla :)cfudi-hik~=w~0e=r-a, di-hik~. 

3 .LOC tracajá NAR tartaruga-grande=semelhante.a=cTFG-PERF grande 
'Dizem que o tracajá era como a grande tartaruga, grande.' 

40. an5siwe rireájreájrem5 heka ijd3am5]".]km5 
.~~siwe 0-r-i-0-recfi-recfi=r-e=~ heka i-jla=~=rnkI=d~ 

Kynyxiwe 3-CTFG-TRANS-3-costurar-REDUP=CTFG-IMPF DESCR 3-
pequeno=CONV?-NAR=SIMP 

rahan5m5 ratfim5h5, 
0-r-:)hod~=~ r-a-cfi=~h~, 
3-CTFG-sair=CONV 3-CTFG-INTR-estar=CONT 
be=CONT 

:Jáum5he 
ocf u=~=he 
tracajá=LOC=ENF 

ratfim5h5. 
0-r-a-cfi=~h~. 
CTFG-INTR-

'Tendo Kynyxiwe o costurado, acabou ficando [lit. saindo] pequeno, como de fato 
sao os tracajás., 

41.kie id3iiáabolem5 akoren5 r-e-Jjj. kie. 
kie ilii cf~b:)=le=~ a-ko=r-e~ 0-r-e-lii. kie. 

assim história23 curto=ENF=LOC 2-para=cTFG-PL 3-CTFG-INTR-contar assim 
'Eisa história curta que eu contei para voces. É assim.' 

23 Este nome, ilald [id3~'ki] 'história, conto' (d ili1), é derivado do verbo Jald 'con
tar' (din). Vários nomes deverbais apresentam o prefixo cristalizado i-, que palata
liza a consoante inicial da raiz quando esta é alveolar ou dental. Um exemplo adi
cional: a forma nominal do verbo (Je 'cair, saltar; dan~ar' (Iinha 23) é ifJe 'queda, 
dan~a', pronunciada [i'Je]. Nomes assim formados pertencerao a classe I ( wa-ifJe 
'minha dan~a', i-ifJe 'dan~a dele', etc). 
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0. INTRODU~ÁO 

A NATUREZA DOS PREFIXOS 

RELACIONAIS EM GUARANÍ 

ANTIGO 

Daniele Marce/le Grannier 

.. Em Guarani Antigo1 existem diversos sistemas de marca9ao 
da rela9ao entre o núcleo de um predicado e seus argumentos exter
nos. A sele9ao de um deles depende da natureza da estrutura em que 
ocorrem e da rela9ao que indicam. 

Em estruturas verbais transitivas encontram-se diferentes 
subsistemas que se caracterizam em primeiro lugar pela sele~ao das 
pessoas envolvidas na a~ao transitiva: Há um subsistema para a com
bina9ao eu-te e outro para a combina9ao tu-me (singulares ou plurais). 
Há um terceiro subsistema, utilizado quando urna terceira pessoa es
pecífica constitui o paciente da a9ao. Nesse caso, o sujeito é indicado 

1 O Guaraní Antigo enfocado neste trabalho é a variedade da língua guaraní falacia no 
século XVII, nas missoes jesuíticas da antiga província do Guairá, situadas na regino 
que corresponde, hoje, ao noroeste do Estado do Paraná, no Brasil. Os exemplos 
citados sao extraídos da obra de documenta~ao lingüística realizada pelo padre jesui
ta Antonio Ruiz de Montoya (composta de Arte, Vocabulario, Tesoro y Catecismo 
de la lengua Guarani), publicada pela primeira vez em 1639/1640. Cada exemplo é 
seguido por urna letra e um número: a primeira é a inicial do texto (A, Arte, etc.) e o 
número indica a página onde o exemplo ocorre. No caso do Tesoro, pode haver 
também a indica~ao do verso da página (v). 

129 



DANIELE MARCELLE GRANNIER 

por um prefixo de um subsistema de especifica~ao pessoal que carac
teriza urna concordancia com sujeito/agente do tipo A, segundo os 
termos de Dixon (1972 e 1994). (Grannier, 2002). 

Inicialmente apresento os predicados transitivos marcados 
por prefixos de especifica9ao pessoal [E], nos quais há duas ordens de 
prefixos: entre o prefixo de concordancia do núcleo com o sujeito e o 
próprio núcleo, ocorre um prefixo que relaciona o verbo transitivo ao 
seu objeto direto - o prefixo relacional, cujo conjunto paradigmático 

2 passo a representar por R. 

(1) (cyé) a-
l 1/E 

. 
z-
R 

petég 
bater 

'eu bato a ro upa .. . ' 

, ªº ... 
roupa 

T270 

Os prefixos relacionais, entretanto, nao assinalam nem con
cordancia nem referencia pronominal definida por propriedades lexi
cais. O vínculo que eles estabelecem é definido através da referencia 
a fun~ao sintática do antecedente. Ou seja, os prefixos relacionais sao 
Rró-f ormas que remetem a fun9ao dos constituintes sintáticos da sen
ten9a, o que permite identificar indiretamente o antecedente do prefi
xo como o referente expresso nessa fun9ao. 

Na maioria das ocorrencias, o constituinte sintático no qual se 
identifica o antecedente do prefixo relacional é o argumento externo 
da própria fun~ao expressa internamente, no predicado, pelo prefixo 
relacional. Há situa~oes, entretanto, em que o constituinte sintático, no 
qual se identifica o antecedente, preenche outra fun~ao, relacionada a 
outro predicado. 

Com respeito aos prefixos relacionais, portanto, é necessário 
distinguir duas ordens de fun~oes : (a) a fun9ao do antecedente ao qual 
o prefixo remete e (b) a fun9ao que o preftxo desempenha junto ao 
núcleo ao qual se prende. 

2 Embora descreva "relaciones" e "transiciones", Ruiz de Montoya na sua Arte (Ruiz 
de Montoya, 1639: 9-12 e 40-42) nao emprega o termo "relacional". Chamou os 
relacionais "relativos" e "recíprocos". O termo "relacional" foi introduzido por Ar
yon Dall'Igna Rodrigues nos estudos sobre as línguas da família Tupí-Guaraní (v. 
Cabral, 2000: 237) 
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l. FUN<;ÓES DESEMPENHADAS PELOS PREFIXOS RELACIONAIS3 

Além de ocorrerem em construyao transitiva prototípica, co
mo em ( 1) acima, na qual o prefixo relacional i- desempenha inter
namente a fun~ao de objeto direto e remete a um argumento externo 
(neste caso, remete necessariamente ao objeto direto sintático ), os pre
fixos relacionais ocorrem em outras constru9oes, transitivas ou nao. 

Nas constru~oes transitivas, os prefixos relacionais indicam 
sempre o objeto direto, mas nas outras constru~oes aparecem com 
fun9oes diversas. 

Com um segundo tipo de constru9ao transitiva, em que o 
agente é urna terceira pessoa específica (2) e o paciente é urna outra 
pessoa qualquer, o argumento ao qual o relacional remete é o objeto 
direto da ora~ao, expresso neste exemplo pelo pronome clítico yane.4 

3 o~ prefixos relacionais apresentam diversos alomorfes, entre os quais destacara-se: {o-} 
'correferente ao sujeito (A ou s .)': lo/, como em o-ci, 'sua mae' e /w/, precedendo vogal, 
como em w-úba 'seu pai' e em w-etü-ramo 'sentindo-se cheirado'; {t-} ' humano': /ti, antes de 
vogal, como em t-éra "nome de gente" ( cf. er "nome"), /0 / antes de consoante como em 0-
yibá "bra~o de gente" (cf. yibá "bra~o") e, em nomes iniciados por /p/, o morfema ' humano' 
é expresso pela altera~ao dessa consoante para /m/: pi "pé" mi "pé de gente", porahéy "can
to" morahéy "canto de gente", etc. Os principais alomorfes dos prefixos definidos {h-} ' nao
contíguo' e {r-} ' contiguo', que remetem a O ou S0 tem um mesmo tipo de distribui~ao, 
determinada por um condicionamento em parte morfológico e em parte fonológico: com bases 
iniciadas por consoantes ocorre, respectivamente, /i-1 ou 10-/. (Exemplos i- ma.?é ' coisa 
dele ', (cyé) a-i-nupii 'eu o surrei', cye=í!J-ma.?é ' minha coisa' , cye=í!J-nupii 'me surraram') 
enquanto com bases iniciadas por vogal há urna subdivisao na distribui~ao dos alomorfes de 
acordo com classes definidas morfologicamente ( cf. Rodrigues: 2001 ). Com um primeiro 
conjunto de bases, da classe 1, ocorre li-1 - /iy/ ou /0-/ e com o segundo, da classe 11, ocorre 
lh-1 ou Ir-/. (Exemplos: combases de início vocálico da classe 1, iy-aó ' ele tem roupa', (cyé) 
a-y-ayubii 'eu o abracei', cye=í!J-aó 'minha roupa', cye=í!J-ayubii 'ab~ou-me'; combases 
de início vocálico da classe 11, h-ecá 'olho dele', (cyé) a-h-aihú ' eu o amo', cye=r-ecá 'meu 
olho', cye=r-aihú 'me amam'.) Há ainda um alomorfe de ocorrencia bastante freqüente, um 
outro 0-, condicionado morfologicamente. Esse alomorfe ocorre com raízes como yuká "ma
tar" e com todas as formas causativas com mo-, nas quais se esperarla um alomorfe i-. (Para 
mais detalhes, cf. Grannier, 2002: 44 e ss.). 
4 

As formas pronominais relacionadas por r- sao átonas e por essa razao adoto o 
termo clítico (abreviado C) para caracterizá-las. 
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tupa 
Deus 

yane= 
-3/C 

'Deus nos ama'· 
Tl39 

r
R 

aihú 
amar 

Num terceiro tipo de estrutura, que denominei inversa (Gran
nier, 2002), na qual o agente é urna segunda pessoa e o paciente é urna 
primeira pessoa, encontra-se essa mesma expressao do paciente, atra
vés de clítico: o objeto direto sintático da ora~ao em (3) é expresso 
pelo clítico ore. 
(3) ore= @- piciro epé 

1 s/C R salvar voce 
'voce nos salvou (redimiu).' C307 

Nas ora9oes dependentes, por outro lado, o prefixo relacional 
indica o único argumento marcado no núcleo do predicado: se for 
transitivo, o argumento indicado é o objeto direto e se for um predi
cado de apenas um argumento, este argumento é o suieito, como se 
pode ver nos exemplos a seguir 
(4) ewi yabe ko t- emi- ? íü (. .. ) 

isso como DEM R NZ comer 
'Assim, esta comida ( ... ) 

acé @- ?áy -a r- er-
(. .. ) 
1+2+3 R alma ARG R CAUSCOM 

faz estar a alma da gente ( ... )' 
C268-269 

ekó 
. 

-ni 

estar CIRC 

Nessa senten~a, o núcleo transitivo erekó (derivado de ekó 
"estar" por prefixa~ao do morfema causativo-comitativo er-)5 

en
contra-se numa estrutura com -ni, um sufixo marcador de um tipo 
especial de subordina~ao. Esse tipo de subordina9ao é condicionada 
por um elemento circunstancial ( ewi yabe "assim"). O sujeito da sen
ten9a é ko temiíü "esta comida", sem marca correspondente no verbo. 

5 No derivado causativo-comitativo o agente causa a a~ao ou o estado e simultanea
mente age ou encontra-se nesse estado junto com o paciente. 
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O único argumento indicado no verbo (por r-) é o objeto direto, ime
diatamente precedente: acé ?áya "alma da gente". 

Ora~oes dependentes de outras ora~oes também apresentam 
argumentos marcados por relacionais. Como nas dependentes de cir
cunstanciais, estas dependentes assinalam o objeto direto -- quando a
presentam núcleos transitivos - tanto nas ora9oes denominadas "de 
gerúndio" (marcadas pelo sufixo GER, com dois alomorfes -ta e -bo, 
nestes exemplos 5 e 6) como nas subordinadas com -ramo ( exemplo 7). 
(5) (cyé) a- 1- petég aó 1- héy -ta 

(6) 

(7) 

1/E R bater roupa R lavar GER 
'eu bato a roupa para lavá-la' T270 

Tupa (. .. )yane= r- erekó 
Deus -3/C R fazer-estar 
'Deus ( ... )nos faz estar junto dele' 

-bo o
GER R 

co ?ó w- etii -ramo ho- Já 
ca~a · R cheirar. SUB + 3/E cair 

· 'a ca~a, sentindo-se farejada, joga-se na água' 

, 
ye- upe 
REFL.POSP 

C280 

íf -pe 
águaLOC 

T154v 

Os prefixos relacionais [R] nessas ora9oes indicamos objetos 
diretos dos seus respectivos predicados: em (5), tanto na ora9ao prin
cipal como na subordinada i- indica "a roupa", seja a que "eu bato" 
seja-a que "(eu) lavar", em (6), r- remete a yane "a gente", o objeto 
direto de "faz estar junto dele" e, em (7), w- ( alomorf e de o-, relacio
nal correferente ao sujeito), indica coló " a ca9a", o objeto direto da 
ora9ao subordinada w-etü-ramo "quando a farejam" (que constituí o 
sujeito, na ora9ao principal: coló hó-?á íf-pe "a ca9a se joga na á
gua"). 

Nas ora9oes subordinadas com ramo-, por outro lado, ocor
rendo com núcleo de apenas um argumento, tanto com predicados 
intransitivos, como ké "dormir" (8) como com predicados possessivos, 
como ori 'alegria' (9), o prefixo relacional assinala o sujeito. 
(8) cye= fJ- ké -ramo ere- yú 

l/C R dormir SUB 2/E vir 
'dormindo eu, voce veio' T337 
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(9) perú h- ori -ramo cyé abé cye=r-ori =ne 
Pedro R alegria SUB eu também l/C R.alegria FUT 
'alegrando-se Pedro, eu também me alegrarei' A42 

Da mesma maneira, nas ora9oes possessivas independentes 
(10 e 11), o prefixo relacional vincula o predicado a um sujeito nomi
nal. Em (10) ocorre o prefixo h-, de terceira pessoa, pois o anteceden
te é um nome na posi9ao de sujeito. 
( 1 O) yeti h- ayú 

batata R fibra 
'a batata está fibrenta/tem fibras' T353v 

Sendo o su jeito urna outra pessoa qualquer, em ( 11 ), ocorre o 
prefixo r-, que remete a um clítico no mesmo sintagma. 
(11) (cyé) cye= r- ori 

1 1/C R alegria 
'eu me alegro' T397v 

Nesses enunciados, h- e r- tema fun9ao de vincular o predi
cado ao seu argumento, que é o sujeito da ora9ao. 

Por outro lado, no sintagma nominal (exemplos 12 a 14), h- e 
r-, prefixados a nomes, remetem a um argumento que é o possuidor. 

(12) cye= r-
..., 
ay 

l/C R dente 
'meus dentes' T352 

(13) coló 
, 

r- ayu 
carne R fibra 
' fibra de carne' T353v 

(14) tupa yane= r- aihúb- a o-
Deus -3/C R amor ARG +3/E 

i- kwaá 
R saber 

'Deus sabe o amor (que ele tem por) nós' T139 

Nesses exemplos identificam-se, portanto, as seguintes fun9oes dos 
argumentos vinculados por relacionais: 
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1. Objeto direto em estrutura com especifica9ao pessoal de agen-
te ( exemplo 1) . 

2. Objeto direto de estrutura transitiva com agente [+3] (exemplo 
2) 

3. Objeto direto de estrutura transitiva inversa (exemplo 3) 
4. Objeto direto de estrutura transitiva em ora9ao dependente (e

xemplos 4, 5, 6 e 7) 
5. Sujeito de estruturas dependentes com [-ramo] (exemplos 8 

e 9) 
6. Sujeito de estrutura com predicado nominal possuível ( exem

plos 10 e 11) 
7. Possuidor (sintagma nominal) (exemplos 12 a 14) 

Todas essas ocorrencias de indica9ao de argumentos podem 
ser agrupadas em tres tipos gerais: (1) como objeto direto, (2) como 
sujeito de predicados nominais e/ou reduzidos a urna estrutura nomi
nal (ou por restri9oes pessoais ou por subordina9ao) e (3) como possu-
idor. · 

Num nível de abstra9ao mais alto, considerando o denomina
dor comum aos tres tipos, pode-se concluir, com Rodrigues (2001), 
que o prefixo relacional estabelece vínculos entre um núcleo e seu 
determinante (v. nota 6 <leste artigo). 

2. FUN<;ÁO DO ANTECEDENTE E OUTRAS PROPRIEDADES 

Nos exemplos examinados até aqui, ocorreram prefixos rela
cionais que remetem a antecedentes específicos, presentes ou omitidos 
no contexto mais próximo. 

Na fun9ao de possuidor, entretanto, ocorre, ao lado dos de
mais relacionais, o prefixo, t-, indicador de um possuidor humano 
indefinido. Dessa forma, t-<iy "dente humano" satisfaz a valencia do 
nome e nao remete a argumentos nem dentro do sintagma nem na sen
ten9a (15). 
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A oposi9ao entre todos os prefixos relacionais, que depende 
da fun9ao do antecedente, só pode ser observada diretamente quando 
esses prefixos estao na fun9ao de possuidor. 

Em Guarani, como em outras línguas da família tupí
guarani6, r- remete a um argumento imediatamente precedente - con
tíguo, como em ( 16), enquanto h- remete a um argumento nao
contíguo (17). 

Mesmo que o argumento ( ao qual h- remete) se encontre apa-
rentemente em posi9ao imediatamente precedente ao predicado, iden
tifica-se aí urna nao-contigüidade, em termos estruturais, pois o predi
cado e o argumento encontram-se e~ constituintes diferentes. Em 
(16), coló "precede imediatamente o núcleo nominal", pois faz parte 
do sintagma nominal e isso explica o fato de r- ser o prefixo dessa 
estrutura. Por outro lado, em (17), yeti ocorre forado sintagma nomi
nal, constituindo o sujeito de urna ora9ao nominal. 

(16) coló 
, 

r- ayu 
carne R fibra 
'fibra de carne' T353v 

(17) ye ti h-
, 

ayu 
batata R fibra 
'a batata está fibrenta/tem fibras' T353v 

6 A situa~ao dos prefixos relacionais apresentada aqui se encontra ( com algumas 
varia~oes) em outras línguas da família Tupí-Guaraní. Em Tupinambá, Rodrigues 
identifica que "nomes, verbos e posposi~oes tem em comum aflexao rela~ional. ( ... ) 
urna varia~ao de forma para indicar se o determinante ( ou, em outra term1nolog1a, o 
dependen te) de urna palavra lhe precede imediatamente dentro do ~.esmo sintagma 
(o que é a coloca~ao sintática normal) ou se está deslocado ou.omttldo. ( ... ) quatro 
formas( ... ): l. 'o determinante precede imediatamente o determinado', 2. 'o dete~
minante está deslocado ou omitido e é diferente do sujeito da ora~ao', 3. 'o determi
nante é o sujeito da ora~ao' , 4. 'o determinante é um ser humano indefinido'." (Ro
drigues, 2001 : 109-11 O). 
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Entre o sujeito e o núcleo sentencia! (17), há, portanto, um 
limite sintático que nao existe entre o possuidor e o núcleo nominal 
(16). 

Os prefixos relacionais identificados até aqui ( apresentados 
no quadro 1, abaixo ), podem ser classificados de acordo com as fun-
9oes dos antecedentes aos quais remetem. Nesse quadro, convém es
clarecer que "definido" indica um argumento expresso sintaticamente 
e "indefinido", além de referir-se a seres humanos indefinidos, indica 
um argumento que nao apresenta um constituinte correspondente na 
senten9a. 

Quadro l. 
..---------....--------~-----~ 

• 

Vínculo com 
constituinte 
Possuidor 

h-1 o-. 
Definido 

r-

Indefinido t-

externo ao 
sintagma 

interno do 
sintagma 

+ 

Há mais urna oposi9ao entre os relacionais definidos: a que distingue 
h- e o- (v. exemplos 18 e 19). 

(18) perú w-úba o-
Pedro R.pai +3/E 
'Pedro ama seu pai e sua mae também' 

h-aihú o-ci 
R.amar R.mae 

(19) perú o- h-aihú tupa i- ma?é 
Pedro + 3/E R.amar Deus R.coisa 

'Pedro ama Deus e suas coisas (de Deus) também' 

abé 
também 

A41 

abé 
também 
A42 

Em (18), o possuidor de úba 'pai' e de ci 'mae' é perú, 'Pedro', 
que também é o sujeito de o-h-aihú, 'ama', daí a ocorrencia, nesses 
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nomes, do prefixo relacional {o- - w-}, correferente ao sujeito. Por 
outro lado, em (19), o possuidor de ma?é 'coisa' é tupii, 'Deus' (o 
objeto direto de o-h-aihú, 'ama'), urna pessoa diferente do sujeito (pe
rú 'Pedro'), por isso a indica9ao do possuidor é feita por um prefixo 
relacional nao-correferente ao sujeito, { i- - h-}. 

Assim como em ( 18) a indica9ao de um possuidor correferen
te ao sujeito de urna ora9ao transitiva é expressa pelo prefixo o-, o 
possuidor de um sintagma nominal (dentro de um sintagma posposi
cionado ou nao), correferente ao sujeito de urna ora9ao intransitiva, 
apresenta a mesma indica9ao. 

Por outro lado, assim como em ( 19), a indica9ao de um pos
suidor correferente ao objeto direto (e, portanto, nao-correferente ao 
sujeito) de urna ora9ao transitiva é indicada pelo prefixo i-, o sujeito 
de urna ora9ao possessiva (S0 ) apresenta a mesma indica9ao, como se 
pode observar no exemplo (17). 

Adotando os conceitos apresentados por Comrie ( 1978) e Di
xon (1972 e 1994) e utilizando os termos e as abreviaturas de Dixon, 
proponho, urna distin9ao de base funcional. Os quatro prefixos se dis
tinguem, portanto, da seguinte maneira: (a) o- remete a um sujeito 
agente de ora9ao transitiva (A) ou a um sujeito de ora9ao intransitiva 
(Sa), (b) h- remete a um objeto direto (O) ou a um sujeito de ora9ao 
possessiva, principal ou subordinada (So), ( c) r- remete a um argumen
to contíguo, nao importando a fun9ao que esse argumento tenha 
(cont), e (d) t- satisfaz a valencia, nao remetendo a argumento forado 
verbo, como se pode ver no quadro 2. 

Quadro 2. 
Prefixos relacionais . 

AouSa o-
Definido OouSo h-

cont r-

Indefinido t-

Convém salientar que, no quadro assim caracterizado, é pos
sível, ainda, distinguir dois níveis de oposi9ao. Há urna primeira sub
divisao entre prefixos definidos e o prefixo indefinido (v. reformula-

138 

A NATUREZA DOS PREFIXOS RELACIONAIS EM GUARANÍ ANTIGO 

9ao do quadro 2 para o quadro 3, abaixo): enquanto este satisfaz a 
valencia no próprio núcleo, os prime iros remetem a argumentos f ora 
do núcleo. Entre os definidos, há a referencia a um sujeito do tipo A 
ou s, em oposi9ao a referencia a um objeto (O), ou um sujeito do tipo 
So. E apenas entre estes dois últimos que opera a distin9ao entre indi
ca9ao de argumento nao-contíguo ( h-) e indica9ao de argumento con
tíguo (r-). 

Quadro 3. . 

Prefixos relacionais 

AouSa o-

. r-cont h-
Definido OouS0 -< 

+cont ' r-

Indefinido t-
' 

. 
3. CONSIDERA<;ÓES FINAIS 

Pode-se afirmar que, mesmo constituindo um subsistema com 
quatro formas, os prefixos relacionais nao especificam ( ou nao infor
mam sobre) distin9oes pessoais. As oposi9oes que se verificam entre 
esses prefixos sao, ainda, de natureza relacional. 

A denomina9ao "relacional" se justifica duplamente porque, 
em primeiro lugar, os prefixos assinalam rela9oes entre os núcleos e 
seus argumentos. Embora nao indiquem ne·m distin9ao de pessoas 
nem as fun9oes que desempenham, do ponto de vista da estrutura in
terna do constituinte, eles marcam urna fun9ao argumental. Em se
gundo lugar, ao remeter a um constituinte sentencial que pode ser ou 
nao ser argumento do núcleo do predicado ao qual se liga, o prefixo 
relacional aponta para a fun<;iio desse constituinte que, por sua vez, 
permite identificar o antecedente. 

139 



DANIELE MARCELLE GRANNIER 

REFERtrqCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CABRAL, A. S. C. Flexao Relacional na Família Tupí-Guarani. In: Boletim 
da Associa~iio Brasileira de Lingüística, 25, 233-284. Fortaleza, 2000. 

COMRIE, B. Ergativity. In: W. P. LEHMANN, (Ed.), Syntactic Typology: 
Studies - the Phenomenology o/ Language. Austin: University of Texas 
Press, 329-394, 1978. 

DIXON, R. M. W. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press, 
1994. 

GRANNIER, D.M. Aspectos da Morfossintaxe do Guarani Antigo. Tese de 
doutorado, Universidade Federal de Alagoas, ms, 2002. 

RODRIGUES, A. D. Sobre a natureza do caso argumentativo. In: F. 
Queixalós ( org. ). Des noms et des verbes en Tupi-Guarani: état de la 
question. Caiena: IRD e CNRS, 63-74, 2001. 

MONTOY A, R. de Arte, Vocabulario, Tesoro y Catecismo de la lengua 
Guarani. Publicado nuevamente sin alteración alguna por Julio Platzmann, 4 
tomos, Leipzig: Teubner, 1876a. 

___ . Arte de la lengua Guarani, ó mas bien Tupi. Nueva Edición: más 
correcta y esmerada que la primera, y con las voces indias en tipo diferente, 
Viena: Faesy und Frick, 1976b. 

. Vocabulario Y Tesoro de la Lengua Guarani ó mas bien Tupi. ---
Nueva Edición: más correcta y esmerada que la primera, y con las voces 
indias en tipo diferente, Viena: Faesy und Frick, 1876c. 

___ .Arte de la Lengua Guarani. Tomo primero. Edición facsimilar con 
introducción y notas por Bartomeu Meliá, S. l. y transcripción actualizada 
del texto original por Antonio Caballos. Asunción: Centro de estudios 
paraguayos "Antonio Guasch", 1993. 

140 

PRONOMES E PREFIXOS PESSOAIS DO GUAJÁ 

10 

0. INTRODUc;ÁO 

PRONOMES E PREFIXOS 

PESSOAIS DO GUAJÁ 

Marina Maria Silva Magalhaes 

O Guajá é urna língua do subconjunto VIII da família lingüís
tica Tupí-Guaraní falada pelos índios Guajá ou Awá, nas Terras Indí
genas Awá, Caru e Alto Turia~u, no oeste da Estado do Maranhao. 
Um primeiro registro mais sistemático do Guajá foi feito em 1980 por 
Péricles Cunha, que em 1987 apresentou urna "análise fonemica pre
liminar" como disserta~ao de mestrado na UNICAMP. Só em (2001) 
foi retomado o registro e análise da língua, quando a Dr8 Heloisa Sal
les (UnB) e eu iniciamos nossas pesquisas. Neste trabalho sao apre
sentados os pronomes e prefixos pessoais depreendidos dos dados que 
analisei durante as idas a campo entre 2001 e 2002 e que apresentei 
em minha disserta~ao de mestrado (Magalhaes 2002). 

l. PRONOMES PESSOAIS 

O conjunto de proi:iomes pessoais da língua Guajá é dividido 
em duas séries, a dos pronomes absolutos e a dos pronomes dependen
tes, apresentados nos quadros 1 e II, respectivamente. 
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1.1. Pronomes absolutos 

b 1 Ouadro 1: Pronomes pessoa1s a so utos 
1 'eu' jahá- ihá 
l+ 'nós' areá- aré 
2 'voce' ni_pá 
2+ 

' 
'voces' pipá 

Os pronomes absolutos ocorrem como pronomes independen
tes e como sujeitos enfáticos em ora~oes independentes no modo indi
cativo: 
l. awá ihá 

Guajá eu 
'eu sou Guajá' 

2. pipá p(i)-itJ á 
voces 2+-ver 
'voces o viram' 

Para a pronominaliza~ao da terceira pessoa é utilizado o de
monstrativo anafórico a?iá - a?é 'esse, ele': 
3. na 0-kwá-j a?iá 

Neg 3-saber-Neg ele 
'ele nao sabia' 

A palavra wa ocorre, no final da ora9ao, associada a plurali
dade do sujeito de terceira pessoa. Trata-se, possivelmente, de um 
pronome demonstrativo anafórico: 
4. 0-tJá wa 

3-ver PLU 

5. 

6. 
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'eles o viram' • 

mukuri r-apó-a 0-rohó jawar-uhú-pe wa 
bacuri CNT-raiz-ARG 3-levar on~a-INT-DLI PLU 
'levaram raiz de bacuri para a on~a' 

ihár-a, pinawá-0, mukurí-a, ako?ó-0, mike?á-0 0-japó wa 
a9aí-ARG bacaba-ARG bacuri-ARG cacau .. ARG pequi-ARG 
3-fazer PLU 
'fizeram a9aí, bacaba, bacuri, cacau e pequi.' 
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7. o-hó wa 8. irá r-ó-0 0-tJinl wa 
3-ir PLU 
'foram embora' 

árvore CNT-folha-ARG 3-secar PLU 
'as folhas da árvore secaram 

1.2. Pronomes dependentes 
Quadro 11: Pronomes pessoais dependentes 

1 'eu' ha 
1+ 'nós' are 

.• 
'voce' ' . 

2 Ill . 
' ' 'voces' "* • • " 2+ p1-p1n1 

Os pronomes dependentes ocorrem como: 
• determinantes de nomes em fun9ao de núcleo de sintagma de de

pendencia e de predicado existencial. 

9. ha r-ipá-0 rríí-pe 
1 CNT-c.asa-ARG longe-DLI 

'a minha casa está longe' 

10. ha r-ahi 
1 CNT-doen~a 
'eu tenho doen~a' 

• determinantes de temas verbais transitivos e de posposi9oes quan
do o objeto é de primeira ou segunda pessoa. 

11. nipá ha r-itJ á 
voce 1 CNT-ver 
'voce me viu' 

2. FLEXÁO PESSOAL 

12. ihá ni r-itJá 
eu 2 CNT-ver 
'eu te vi' 

A flexao pessoal distingue nos verbos as pessoas, tanto as dos 
sujeitos de intransitivos (S), quanto as dos sujeitos de transitivos (A). 
Há dois conjuntos de prefixos pessoais, um para o modo indicativo, 
outro para o modo imperativo e há, também, um prefixo pessoal para 
o modo exortativo. Todos sao comuns aos verbos intransitivos e tran
sitivos, de modo que nao distinguem S de A, revelando um alinha
mento morfológico nominativo. 
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~ . 
2.1. Prefixos pessoa1s 

Nos verbos os prefixos pessoais permitem distinguir tres modos: 
o indicativo, o imperativo e o exortativo. No modo indicativo ocorrem 
prefixos para as seguintes pessoas ou combina~oes de pessoas: 1 (o falan
te ), 1 + (o falante mais outro[ s ]), 2 (o ouvinte ), 2+ (o ouvinte mais ou
tro[ s ]), 3 (um ou mais terceiros). No modo imperativo há dois prefixos, 
para 2 e 2+. No modo exortativo há apenas um prefixo que se refere a 
primeira pessoa do plural. Os quadros 111 e N apresentam os prefixos 
pessoais do modo indicativo e do modo imperativo, respectivamente. 

2.1.1. Prefixos pessoais do modo indicativo 

Ouadro 111: Prefixos pessoais do modo indicativo 
1 
1+ 
2 
2+ 
3 l 

Exemplos: 
13. (a) a-pana 

l-dan9ar 
'dancei' 

'eu' 
'nós'1 

'voce' 
'voces' 
'ele(s)' 

(b) ari- pana 
2/1 +-dan9ar 
'voce/nós dan9amos' 

a-
ari- - anV-- ara- - aru-
ari- - an V-- ara- - aru-. . ~ 

p1- - p1- - pu-
V--0-

(c) pí- pana 
2+-dan9ar 
'voces dan9aram' 

(d) 0- pana 
3-dan9ar 
'dan9ou' 

Um fato incomum do Guajá, comparando-o a outras línguas 
da família, é ter a segunda pessoa do singular no verbo marcada id~n
ticamente a primeira do plural. Embora essa situa~ao possa ter resul
tado de urna aproxima~ao fonológica entre os prefixos que nas o u tras 
línguas da família distinguem a 2ª singular da 1 ª plural exclusiva (ere
e oro-, respectivamente), é também possível que se trate da generali
za~ao do uso da 1 ª plural pela 2ª singular, como um modo de amenizar 

1 O Guajá teria, aparentemente, eliminado a diferen~ entre primeira pessoa do plural inclusiva e exclusi
va encontrada em outras línguas da família Tupí-Guaraní, tendo estendido o significado da forma origi
nalmente exclusiva para também incluir a segunda pessoa. Nisto difere de outras linguas da familia que 
também apagaram essa distinr,::!o dentro da primeira pessoa do plural, mas utilizam a fonna inclusiva 
como forma única. 
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a rela~ao de interlocu~ao entre a primeira pe.ssoa do discurso e a se
gunda, urna forma de nao realiza~ao explícita do "tu" comparável ao 
que ocorre em algumas outras línguas e que seria um reflexo morfos
sintático de um procedimento pragmático2

• O Guajá distingue, entre
tanto, entre a primeira pessoa do plural e a segunda do singular nos 
pronomes pessoais absolutos e dependentes. 

Ambos esses prefixos possuem alomorfes: ara- ocorre em 
temas monossilábicos cuja consoante inicial é velar e a vogal é a; 
an V- ocorre em temas monossilábicos cuja consoante é nasal ou nao 
obstruinte acompanhada de vogal nasal e, neste caso, a vogal do pre
fixo será identica a do tema verbal; aru- ocorre em temas monossilá
bicos cuja consoante é nao obstruinte e a vogal do prefixo é u; ari
ocorre nos demais ambientes. Nos temas iniciados pela vogal i esta se 
funde coma vogal final no último alomorfe do prefixo pessoal, reali
zando-se foneticamente apenas urna delas. 
Exemplos: 
14. (a) 

(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
(i) 
(j) 
(k) 

ara-kwá 'voce o conhece/nós o conhecemos' 
·ara-ká 'voce o procura/ nós o procuramos' 
ani-?í 'voce fala/ nós falamos' . ~ an1-nn 
anu-nü 
aru-1ú 
ari-tü 
ari-hó 
ari-pana 
ari-watá 
ar(i)-iká 

'voceo esconde/ nós o escondemos' 
'voce o escuta/ nós o escutamos' 
'voce o come/ nós o comemos' 
'voce o cheira/ nós o cheiramos' 
'voce foil nós fomos' 
'voce dan9a/ nós dan9amos' 
'voce passeia/ nós passeamos' 
'voce o caya/ nós o cayamos' 

O prefixo de 3ª pessoa possui alomorfes cuja distribui~ao é 
a seguinte: em temas monossilábicos formados só por vogal ou por 
vogal precedida por consoante glotal o prefixo é urna vogal da mesma 
qualidade da vogal do tema. Nos demais temas verbais ocorre o alo
morfe 0-. 
15. (a) 

(b) 

, 
u-u 
u-1ú 

'veio' 
'comeu' 

2 
Agrade~o ao professor Francisco Queixalos pela discusslo e sugest!o que gerou este parágrafo. 
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~ 

(c) u-hú 'vomitou' 
(d) o-16 'colheu (planta)' 

(e) o-hó ' foi ' 
(f) i-?í 'disse' 
(g) 0-hehé 'lavou' 
(h) 0-nü 'escutou' 
(i) 0-tü ' cheirou' 

(j) 0-tJá 'viu' 
(k) 0-kWá 'soube' 
(1) 0-keré 'dormiu' 

O prefixo de 2ª pessoa do plural possui o alomorf e pu- para 
temas monossilábicos formados por consoante glotal ou sem consoan
te seguida de u,pí- para temas com fonema nasal e pi- para os de~a~s 
temas. Da mesma forma que no prefixo de 2ª singular, nos temas 1n1-
ciados pela vogal i, esta se funde com a vogal final no último alomorfe 
do prefixo pes so al, realizando-se f oneticamente apenas urna delas: 
16. (a) po-hó 'voces vao' 

(b) pu-?ú 'voces o comeram' 
(c) pu-ú 'voces vieram' 
( d) pí- pana 'voces dan~aram' 
(e) pí-maká 'voces sorriram' 
(f) pi-keré 'voces dormiram' 
(g) p(i)-ihú 'voces tomaram banho' 

O que se depreende dessa distribui~ao de alomorfes de prefi
xos pessoais é que, no Guajá, a maioria deles decorre da tendencia a 
harmonia vocálica da língua. O resultado dessa harmoniza9ao é urna 
grande variedade de alomorfes que se distribui de acordo com a vogal 
do tema verbal. O mesmo ocorre com os prefixos do modo imperativo 
( Quadro IV) e com os proclíticos de nega~ao e de finalidade (que nao 
sao descritos neste trabalho ). 

2.1.2. Prefixos pessoais do modo imperativo 

dro IV: Prefixos essoais do modo im erativo 
2 'voce' a-

2+ 'voces' 

146 

Exemplos: 
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a-uhl"' 

IMP2-correr 
' corra!' 

(b) pa-uhi 
IMP2+-correr 

'corram! ' 

Os prefixos flexionais do modo imperativo sao a- para o sin
gular epa- para o plural. Ero temas monossilábicos cuja consoante é 
oclusiva glotal a vogal a do prefixo plural se assimila a vogal do tema. 
Exemplos: 
18. (a) a-jú 'venha!' (a') pa-jú 'venham!' 

(b) a-kwá 'vá!' (b') pa-kwá 'vao!' 
(c) a-utfí 'entre!' (c') pa-utfí wá 'entrem! ' 
( d) a-kitf í 'corte-o! ' ( d ' ) pa-kitJí 'cortem-no ! ' 
(e) a-rahó 'leve-o! ' (e') pa-rahó ' levem-no!' 
(f) a-?ú 'coma-o!' (f) pu-?ú 'comam-no!' 
(g) a-?í 'diga-o! ' (g') pi-?í 'digam-no!' 
(h) a-?ó 'arranque-o! ' (h') po-?ó 'arranquem-no!' 

A fortna imperativa do verbo no plural pode ser também rea
liza& de outra maneira, a saber: o tema verbal recebe prefixo identico 
ao do singular e é seguido pelo pluralizador páj 

19. (a) pa-maká (a') a-maká 
.... 

paJ 
IMP2+-sorrir IMP2-sorrir PLU 
'sorriam!' 'sorriam!' 

(b) pa-kWá (b') kW ' - a paj 
IMP2+-ir IMP2-ir PLU 
•vao!' 'vao!' 

Quando o objeto do verbo é de primeira ou segunda pessoa, 
como o sujeito nao é realizado na forma verbal, esta é, no modo impe
rativo, identica a forma do verbo no modo indicativo. No plural, no 
entanto, o pluralizador páj indica a realiza9ao do modo imperativo. 
Exemplos: 
20. (a) ha r-arahó 

1 CNT-levar 
'leve-me!' ou 'me levou' 

(a') ha r-arahó paj 
1 'CNT-levar PLU 

' levem-me! ' 
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(b) are r-arahó (b') are r-arahó paj 
1+ CNT-levar 1 + CNT-levar PLU 

'leve-nos!' ou 'nos levou' 'levem-nos!' 

A flexao verbal do imperativo negativo nao difere da do afir
mativo, sendo o verbo acompanhado da partícula negativa me - kame. 

21. 

23. 

24. 

a-?ú me 
IMP2-comer NEG 
'nao coma!' 

pa-kwá me ha r-iá 
IMP2+-ir NEG 1 CNT-de 
'nao vao (para longe) de mim!' 

22. pu-?ú me 
IMP2+-comer NEG 
'nio comam!' 

a-jahó kame a-ikwe jaté ha 0-pirí 
IMP2-ir NEG IMP2-ficar ITS 1 CNT-perto de 
'nao vá, fique mais perto de mim!' 

25. a-watá me awá-0 wanihá-0 0-watá matá a?iá wahi-a nipá 
IMP2-ca~ar NEG Guajá-ARG homem-ARG 3-ca~ar FUT ele 
lher-ARG voce , 
'Nao vá ca~ar! E Guajá homem que ca~a. Voce é mulher'. 

2.1.3. Prefixo pessoal do modo exortativo 

mu-

A flexao exortativa ocorre com verbos transitivos e intransi
tivos quando o falante deseja expressar estímulo a realiza~ao de urna 
a~ao. Nos dados, essa flexao só acontece associada facultativamente a 
primeira pessoa do plural. 

O prefixo do modo exortativo tem dois alomorfes, a saber: 
tfí- - tf-. Nos temas iniciados por consoante glotal esta cai, dando 
lugar ao alomorfe tf- do prefixo, enquanto que o primeiro ocorre com 
temas iniciados pelas demais consoantes. O segundo alomorfe ocorre 
com temas iniciados por vogal ou por consoantes contínuas. 
Exemplos: 
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• 
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tJ-ó paj 
EXO-ir logo 
'vamos logo!' 

27. maíra, aré u?i3 tJ-japó 
Maíra nós flecha EXO-fazer 
'Maíra, vamos fazer flecha!' 

aré tJ-japó apáj-até 29. aré pirá tJ-iká ahá 
nós EXO-fazer logo-ITS 
'vamos fazer bem depressa!' 

aré mukurí tJi-pi ahá 
nós bacuri EXO-pegar CTF 
'vamos lá pegar bacuri!' 

aré tJ-ó i-piá-me 
nós EXO-ir NCNT-buscar-TRANS 

nós peixe EXO-matar CTF 
'vamos lá pescar!' 

'vamos como buscadores dele!', 'vamos buscá-lo!' 

aré tJ-o ni n-ipá-pe 
nós EXO-ir 2 CNT-casa-DLI 
'vamos para a sua casa!' 

O modo exortativo pode ser realizado por meio da flexao do 
verbo principal ( exs. 26-32) ou, de outra forma, com prefixo exortati
vo afixado ao tema do verbo ir, como um auxiliar, seguido do verbo 
principal flexionado na terceira pessoa. 
Exemplos: 
33. (a) aré t-imi?ú tJ-ú ahá - (a') aré tJ-ó u-?ú 

nós HUM-comida EXO-comer CTF nós EXO-ir 3-comer 
'vamos lá comer a comida!' 

3+. (b) aré tJi-keré ahá -
nós 3-dormir CTF 
'vamos lá dormir!' 

'vamos come-la!' 

(b') aré tJ-ó 0-keré 
nós EXO-ir 3-dormir 
'vamos dormir!' 

3 
Aparentemente, os objetos dos verbos transitivos flexionados no modo exortativo 

ocorrem sem marca de caso argumentativo. Por isso u?i e nao uti-a neste exemplo, 
mukuri e nao mukuri-a no ex. 30, t-imi?u e nao t-imi?ú-a no ex. 33. 
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2.1.4. Prefixo reflexivo/recíproco 

O prefixo ji- ocorre precedido pelos prefixos pessoais marca
dores de sujeito no modo indicativo e indica tanto reflexividade como 
reciprocidade. Os exemplos abaixo ilustrara a flexao do reflexi
vo/recíproco na primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente: 

35. (a) ihá a-ji-kutú (b) aré ari-ji-kutú 

eu 1-REFL-furar 

'eu me furei' 

( c) nipá ari-j i-api 

voce 2-REFL-atirar 

'voce atirou em voce mesmo' 

nós 1 +-REFL-furar 

'nós nos furamos um ao outro' 

( d) pipá pí-ji-pipl ahá ?lpe 

voces 2+-REFL-afundar CTF água-DLI 

'voces se afundaram na água/ voces se afundaram um ao outro' 

(e) jawár-a 0-ji-tJu?ú 

cachorro-ARO 3-REFL-morder 

'o cachorro se mordeu/ os cachorros se morderam um ao outro' 

3. CONSIDERA<;OES FINAIS 

Apresentei urna descri9ao preliminar dos pronomes e prefixos 
pessoais do Guajá, após 15 anos da primeira descri9ao lingüística des
sa língua, urna análise fonemica preliminar realizada por Cunha 
(1987). Este estudo é parte da minha disserta9ao de mestrado, Maga
lhaes (2002), que analisa aspectos fonológicos e morfossintáticos do 
Guajá e representa a retomada do registro e análise da língua. 
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11 
DA REPRESENTA<;ÁO DO 

TEMPO EM TIKUNA 

Marília F acó Soares1 

O Tik:una2 é urna língua tonal considerada como isolada. É fa
lada por urna grande popula~ao que vive na regiao amazónica, distribuin
do-se por tres países: Brasil, Peru e Colombia. Segundo dados relativa
mente recentes3

, a popul~ao total Tikuna soma cerca de 35 mil indíge
nas~ sendo que aproximadamente 26 mil vivem no Brasil, onde - distri
buidos em 118 aldeias localizadas em 15 unidades territoriais - consti
tuem o maior grupo indígena desse país. Como parte da caracteri~ao 
sintática da língua Tikuna, podemos dizer que essa apresenta clíticos que, 
diferentemente do grego e das línguas romanicas padrao, nao necessitam 
de urna categoria funcional Tempo para hospedá-los. Em trabalhos ante
riores (Soares 1999, 2000a, 2000b ), focalizamos os clíticos em Tikuna. 
Neste trabalho tratamos do Tempo, nao só devido a sua importancia para 
um tema relacionado (como os clíticos ), mas também devido as possibi-

1 Bolsista do CNPq (Produtividade em Pesquisa, nível I). Agradecemos a Fun~Ao 
José Bonifácio pelo apoio a pesquisa concedido soba forma de auxílio (FUJB Aux. 
n °6729-6). 
2 Na grafía do nome desta língua, assim como do grupo que a fala, seguimos aqui a 
conven~o da Associa~ao Brasileira de Antropologia (ABA, 1953). Abrimos mao 
dessa conven~ao apenas quando, em determinadas passagens, fazemos referencia 
nao só a uso por outras pessoas (aí incluídos os próprios Tikuna), mas também a 
projeto de educa~ao que, voltado para esse grupo e sua língua, vem privilegiando a 
frafia Ticuna, mais voltada para a língua portuguesa. 

Ver MAGÜTA/Conselho Geral da Tribo Ticuna (1998). 
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lidades de contribuü;ao que o estudo do Tempo em Tikuna apresenta para 
a teoria lingüística. 

Os dados em (1) mostram que as propriedades do Tempo em 
Tikuna nao estao codificadas na morfologia verbal:4 

(1) 
a. y eguma Hilda na-na-gu ga tchoni Iii Reinaldo na-na-ngo' 

Naquele tempo (P AS) 3P-OI- moquear x (P AS) peixe TOP 3P-Ol-comer 
'Quando Hilda moqueou o pei:te, Reina/do o comeu. ' 

b. Ngeguma Hilda na-na-gu i tchoni Iii 
Neste/nesse tempo 3P-01-moquear x peixe TOP 

'Quando Hilda moqueia o pei:te, Reina/do o come. ' 

Reinaldo na-na-ngo' 
3P-OI-comer 

c. Opa5 Iii na-nore ga nai nbuma rü na-muiítchi i nai 
antes TOP3P-pouco x (PAS) álvore agora TOP 3P-muito x álvore 

'Antes (no passado), havia poucas árvores; agora, há muitas árvores' 

Nos dados em (1), pode-se observar a presen9a de partículas 
que identificam, de acordo com Soares (2000a), estruturas em adjun9ao. 
A rel~ao dessas partículas com Tempo é muito clara no caso de ga, 
sempre ligado a idéia de passado. Quanto as outras partículas, seu signifi
cado básico seria, por oposi9ao a ga, nao-passado6

: 

4 Para a apresenta~o dos dados, utilizamos aqui a escrita adotada pelos Tikuna que 
vivem do lado brasileiro, escrita essa que nAo acolhe a representa~ao do tom. Com rela
~o a tradu~ justalinear dos dados, nela estAo presentes algumas abrevi~, a saber: 
lP= primeira pessoa, 2P = segunda pessoa, 3P= terceira pessoa, 3PF= terceira pessoa 
feminina, 3P.INT = terceira pessoa íntima, ASP = aspecto, HIP= hipótese, INC = incer
tez.a, LOC- locativo, NOM nominalizador, 01= objeto interno, P AS = passado, PL = 
plural, POSS= possessivo e TOP= tópico. E, na representa~ao fonética dos dados, substi
tuímos, por raz0es tipográficas, a no~ao referente a altura da voz (pitch) por números; 
assim: 1 =alto; 2= meio-alto; 3 = médio; 4 = meio-baixo; 5 = baixo; 6 = extrabaixo. 
5 A primeira vogal desta palavra é nasal. Por um problema relacionado as fontes aquí 
utilindas, nao nos foi possível fazer essa indi~ na representa~ do dado. 
6 Aparecendo na tradu~ justalinear como 'x', essas partículas (ou os ~saetas rela
cionados) devem estar presentes no léxico, o que significa dizer que nao podem ser um 
marcador "dummy". O falante nativo sabe que partícula pode preceder determinado 
ítem lexical na configura~ao sintática apontada; por exemplo: a. nuta 'pedra' (ya 
nuta); nai 'madeira, álvore' (i nai); b. tchoni 'peixe' (i tchoni); airu 'cachorro'; 
atape 'cobra' (ya airo; ya atape); c.yatü 'homem' (ya yatü); ngen 'mulher' 
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(2)a. i, ya/a 'nao-passado' b. ga 'passado' 

Em ( 1 )a e ( 1 )b, a palavra inicial é um deitico que, funcionando como um 
complementizador, detennina a forma das partículas que estamos focali
zando - sendo que o deitico codifica informa9ao temporal (yeguma está 
ligado ao passado - (l)a; e ngeguma, ao nao-passado - (l)b). 

Ao que tudo indica, o tempo possui escopo sobre a senten9a, is
to é, alguns elementos na senten9a estao no escopo do tempo, sendo que 
esses elementos nao estao no verbo. Os dados em (3) mostramos ele
mentos que se encontram regularmente ao alcance do tempo: 
(3) 
A. Deiticos 
Passado Nao-passado 
yeguma 'aquele tempo; quando' 
yema/guma 'aquele' 7 

ngeguma 'aquele tempo; quando' 
ngema 

yea 'lá' ngea 
yia/yima 'aquele' 

yema 
( conhecido e estimado) 

'lá; aquele lugar'8 ngema 
nhaa 

B. 
Partículas 
Conectivos10 

' 

Passado 
ga 
yerü 'porque' 

daa 
nhuma 
nua 

gana conectivo que pode 
introduzir urna senten~ 
nominalizada interpretada 
como objeto direto 

'lá; aquele lugar' 
'esse '9 

' esse ' 
'agora' 

'aqui' 

Niio-passado . 
1, a, ya 
erü 'porque' 
na ídem 

(i ngeü). Quanto a particula 'a', essa possui baixa incidencia em nossos dados e 
freqüentemente alterna com 'ya'. 
7 Para os deiticos yema/guma 'aquele', encontramos varia~o na altura da voz (pitch), 
sendo admitidas para esses itens lexicais as seqüencias de altura baixa e extrabaixa (5-6) 
e extrabaixa-baixa (6-5). 
8 De acordo com os dados que ternos, o deitico referente a ' lá; aquele lugar' é realizado 
com as alturas meio-alta e baixa (2-5). 
9 O deitico nhaa é comumente usado para a indica~ao de coisas, e nao de seres hu
manos; nesse sentido, diferencia-se do deitico daa. Para um uso de nhaa dirigido de 
modo crítico ao que seriam seres humanos, ver Soares ( 1991 : 71-72). 
JO Es . . trod . 1· d ses conectivos m uzem senten~ nomma iz,a as. 
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C. Raízes 
Passado 

w yn 
yema 

'ser' 

(na-yema 'havia') 
3P-lá 

MARÍUA FACÓ SOARES 

Niio-Passado 
í 'ser' 
ngema 
(na-ngema ' há') 

3P-lá 

Em (3A), ternos deiticos no escopo do tempo e, em (3B), te
rnos partículas e conectivos. Em (3C), podemos verificar que, além de 
se fazer presente em deiticos, partículas e conectivos, o tempo também 
pode alcan~ar algumas raízes que, com origem em deiticos, pertencem 
a formas verbais. A convivencia de elementos alcan~ados pelo tempo 
em urna única senten~a pode ser vista nos exemplos a seguir, todos 
retirados de narrativas orais espontaneamente produzidas e posterior
mente passadas para a escrita em Tikuna por falantes nativos. A sen
ten~a em ( 4) é parte de urna narrativa mítica, enquanto as senten~as 
em ( 5) e ( 6) pertencem a um texto político no qual urn líder Tikuna 
narra a história de sua vida. Nos exemplos em (5a) e (5b), as senten~as 
sao coordenadas. 

(4) Natürü yeguma ye(ma) na-taa-gu 
Entao, mas naquele tempo/quando (P AS) lá (PAS) 3p-jogar-LOC 

ga guma norü 
x (P AS) aquele(P AS) 3P POSS 

woweru rü 
flauta TOP 

Mutchicutü-ü ni-nha 
nome de um pássaro-"dativo"11 3P-transformar 

(Mas quando lá elei (Yoi)12 jogou aquela flauta dele¡, ela em Mutchicutü se trans
formou.) 
'Mas quando ele (Yoi) jogou lá aquela sua flauta, e/a se transformou em 
Mutchicutü.' 

11 "Dativo" é um rótulo arbitrario para esse morfema, que mantemos por raz0es 
ligadas a história de nossa pesquisa. Seu significado nuclear é 'benefactivo' e pode 
ser usado como marca de caso no objeto. 
12 Y oi é o herói mítico criador de todos os Tikuna. Esse nome pronuncia-se como 
[~~?i] (3-1) ou [~~i] (3-2). 
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( 5)a.na-ngu-Q 
3P-chegar-NOM 

ga yema 
x (P AS) aquele (P AS) 

rü ... yeguma ngutaquee ga tau 

FUNAI ... ga 74 ... 
FUNAI x (PAS) 1974 

e naquele tempo (P AS) reuniao x (P AS) grande- "dativo" 
(taü + ti 

na-ü-gü 
3P-fazer-PL 

ga yema duti ti -gü 
x (PAS) aquele (PAS) pessoa-PL 

(ela chegou, aquela FUNAI13 
••• em 1974 ... e naquele tempo urna grande reuniao elas 

fizeram, aquelas pessoas) 

'Em 197 4 a FUNAJ chegou ... e naque/e tempo aque/as pessoas fizeram uma grande 
reuniiio ' 

b- rü maneca non rü ni-ya- mucutchi ga na-ega 
e entao primeiro TOP 3P-OI- fizeram entrar x(PAS) 3P-nome 

ga wüi ga ta- enee ... 
x (PAS) um ~ (PAS) lP.PL-irmao 

• 
(e entao primeiro, eles o escolheram, o nome dele, um irmao de nós) 
'e entdo eles primeiro escolheram o nome de um de nossos irmdos' 

(6)a 
nbuma na-ca' 

agora 3P-por 
i coroneu-gü 
x coronel-PL 

tcha-ngema i yatü-gü 
lP.SG-convidar/chamar x homem-PL 

i aegacü-r 
x govemo 4-PL 

(Agora eu chamo por eles, os bomens dos governos (representantes do governo ), 
coronéis ••• ) 
'Agora eu chamo os representantes do governo, os coronéis ... ' is 

Os dados apresentados até aqui apontam para urna situa~ao 
em que se poderla postular um sintagma temporal (TP) que atuaria 

13 Funda~ao Nacional do Índio - FUNAI, órgao govemamental responsável pela 
tutela das popul~oos indígenas ·no Brasil. 
14 Para a n~Ao de govemo entre os Tikuna, ver Oliveira Filho ( 1988). 
15 Sobre a rela~Ao genitivo-nome em Tikuna e a alternativa de constru~ao de geniti
vo por meio da estrutura de adjun~ao, ver SOARES (2000a: 35-38; 55-57; 70-75). 
Ver também SOARES (1992: 107-112). 
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como operador sentencia!. Os mesmos dados excluem um diagrama 
em árvore como o que se ve em (7), em que TP é parte da estrutura 
interna da ora9ao e no qual deixamos - para efeitos desta apresenta9ao -
provisoriamente incompleto o nódulo correspondente a categoria fun
cional irma de T (Tempo): 16 

(7) TP como parte da estrutura interna da ora9ao 
TP 
/ \ (diagrama em árvore nao aplicável ao Tikuna) 
T' 
/ \ 

T XP 

Urna possível representa~ao da situa9ao encontrada em nos
sos dados pode ser vista em (8) - onde T (no interior de um sintagma 
temporal (TP) é um elemento adjungido com escopo sobre a ora9ao. 

(8) TP como operador sentencial17 

(diagrama em árvore em sintonía comos dados da língua Tikuna) 

*XP 
/ \ 

TP XP 

Antes de prosseguirmos com a hipótese de que o tempo em 
Tikuna é um operador sentencia!, convém levantar alguns pontos pro
blemáticos que tem cercado a visao do tempo como operador. Entre 
esses pontos, estao a intera~ao entre tempos e a amplitude das op~oes 
interpretativas. 

Hornstein ( 1990), que é contrário a no9ao de tempo como ope
rador, argumenta que "a intera~ao limitada de tempos entre si é dificil 
de explicar, caso se suponha que tempos sao operadores, pelo menos 
caso se considere que quantificadores sao exemplos canónicos de 

16 Essa categoria, na verdade, é ASPECTO, mais especificamente ASPECTO CON
TÍNUO. 
17 Na nossa representa9ao de TP como operador em Tikuna, TP nao se ramifica. Ver 
a respeito MAJA et alii (1999). 
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operadores"18 
• Homstein ( 1990) assinala dois fatos importantes rela

cionados a intera~ao entre tempos: 1- o tempo só pode ser dependente 
de tempos vizinhos, isto é, um tempo em urna ora~ao encaixada (su
bordinada) somente pode depender temporalmente da orayao sob a 
qual está imediatamente encaixado (e nao do tempo de urna ora~ao 
mais distante - um fato relacionado a condiyao de localidade sobre 
Tempo); e 2- tempos em orayoes relativas nao podem se ligar a tem
pos localizados mais acima em um diagrama em árvore. Homstein 
( 1990) também observa que as teorias de escopo permitem urna 
extensao muito ampla de op~oes interpretativas: se a interpreta~ao 
de um operador depende da interpreta9ao de um segundo operador, 
o primeiro deve estar no escopo do segundo; se a interpreta9ao de 
um dado operador é independente da interpretayao de um outro ope
rador, o primeiro operador <leve estar forado escopo desse segundo 
operador. 19 

No que diz respeito a intera~ao entre tempos pertencentes a 
ora9oes relacionadas, a língua Tikuna apresenta situayoes como as 
seguintes mostradas em (9), (10) e (11): 
(9) • 

a.Pedro nü-' Ü 1 u-gu rü Maria i-aacü. 
Pedro 3P-"dativo" x contar,narrar-LOC TOP Maria 3PF-engravidar, ter 

(Na narra9ao de Pedro, Maria está grávida) 
'Pedro disse que Maria está grávida ' 

b . Pedru nü-' Ü i u-gu 
Pedro 3P-"dativo" x contar,narrar-LOC 

rü i-aacü 
TOP 3PF-engravidar, ter filho 

filho 

rü Maria yeguma 
TOP Maria naquele 

tempo(PAS) 

(Na narra9ao de Pedro, com respeito a Maria naquele tempo passado, ela estava 
grávida) 
'Pedro disse que Maria estava grávida ' 

(10) 

a. Pedro nü-'Ü i u-gu: "luda rü i-ti-u i nhuma". 
Pedro 3P-"dativo" x contar,narrar-LOC Hilda TOP ASP-3P.INT-ir x agora 

(Na narra~ao de Pedro: "Com respeito a Hilda, ela está indo embora agora" 

18 
Ver Homstein (1990:166-168). 

19 
Ver Horstein (1990: 145). 
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'Pedro disse: "Hilda está indo embora agora"' 

b.Pedru nü-' Ü n1-u: "luda ta iya- u 
Pedro 3P-"dativo" 3P-contar,narrar Hilda nao-agora 3P.F-ir 

(Pedro o contou: " Hilda irá embora") 
'Pedro disse: "Hilda irá embora" ' 

-c. Abel nü-'ü i u-gu a rü 

Abel 3P-"dativo" x contar,narrar INC20 TOP 

Yutche marüma i-ni-ü ega 

José já ASP-3P-ir HIP 

(Na possível narra~ao possivelmente de Abel, José supostamente já estava indo 
embora) 
'Abe/ disse que José estaria indo embora '. 

-d. Pedru nü- 'ü 1 u-gu: "luda rü i-ti - ü i nhuma" 

Pedro 3P-"dativo" x contar,narrar Hilda TOP ASP-3.P.INT-ir x agora 
(Na narra~ao de Pedro:" Hilda está indo embora agora".) 
'Pedro disse: "Hilda está indo embora agora" . 

-e. Pedru nü- 'ü 1 u-gu: " luda rü marü i-ti-ü 

Pedro 3P-"dativo" x contar,narrar Hilda TOP já ASP-3P.INT-ir 

(Na narra~ao de Pedro: "Hilda já estava indo embora". ) 
'Pedro disse: "Hilda já estava indo embora ". 

(11) 
a. Pedru na-gu na-rüinü a: "Maria rü iya- u ta" 
Pedro 3P-LOC 3P-pensar INC Maria TOP 3P.F.-ir nao-agora 

(Talvez Pedro possivelmente dentro dele pensou: " Maria vai embora") 
Pedro pensou: " Maria irá embora" . 

b. Pedru na-gu na-rüinü a: Maria rü i- u ega 

Pedro 3P-LOC 3P-pensar INC Maria TOP 3P.F.-ir HIP 

20 A partícula a (incerteza) indica que alguém falou; nao se dá certeza sobre quem 
falou e sobre aquilo que foi falado. 
160 

DA REPRESENTA<;.i.O DO TEMPO EM TIKUNA 

(Talvez Pedro possivelmente dentro dele pensou: Maria, ela supostamente vai 
embora) 
'Pedro pensou: Maria vai embora (supostamente)/ Pedro pensou que Maria iria 
embora'. 

Nos dados em (9), (10) e (11) - dados elaborados por falantes nativos 
durante aulas de Língua Ticuna21 no contexto de curso de fonna~ao de 
professores indígenas22 

-, há senten9as cuja tradu9ao livre faz supor 
que, na língua objeto de estudo, se tem urna senten~a finita encaixada 
como argumento proposicional sob um verbo finito, estando a inter
preta~ao do tempo encaixado temporalmente na dependencia da avali
a9ao efetuada com rela~ao ao tempo do evento-matriz. Essa suposi~ao 
- nascida de tradu~oes como 'Pedro disse que Maria esta va grávida' 
(9b), 'Abel disse que José estarla indo embora' (lOc) ou Pedro pensou 
que Maria iria embora' ( 11 b) - se desfaz diante dos dados. Em (9b ), 
nao há possibilidade de ambigüidade com rela~ao ao tempo da gravi
dez de Maria ( isto é, se a gravidez de Maria se mantém no momento 
da enuncia~ao ·de Pedro ou se essa gravidez está situada em um tempo 
mais antigo, anterior a enuncia~ao de Pedro): o emprego de yeguma 
'naquele tempo' (PAS} em (9b) nao se deu vinculado a um suposto 
verbo finito de urna ora~ao matriz; na realidade, o que (9b) mostra é 
que o que se tem em Tikuna é um evento matriz constante de um tópi
co com urna senten~a nominalizada e que o deitico afetado pelo tempo 
- yeguma - vincula a interpreta~ao da gravidez de Maria diretamente 
a um verdadeiro tempo passado (isto é, Maria estava grávida nesse 
tempo passado, o que significa dizer que Maria nao está mais grá
vida). Em outros termos, (9b) em Tikuna nlo exibe nenhuma re
gra de seqüenciamento de tempo entre ora~oes - um seqüencia
mento que, ao contrário, existe na tradu~ao 'Pedro disse que Maria 
esta va grávida', a qual, sendo ambígua, tanto pode corresponder a 

21 Ver nota 2. 
22 O curso em questao se processa na área Tikuna (aldeia Filadélfia, municipio de 
Benjamín Constant, estado do Amazonas, Brasil}, sendo que os dados obtidos nessa 
ocasiao (janeiro de 200 l) foram publicamente expostos e estudados nas duas turmas 
de professores indígenas, cada urna constituida de mais de cem falantes provenien
tes de diversas aldeias Tikuna. 
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"' 'Pedro disse: "Maria está grávida" quanto a 'Pedro disse: "Maria 
estava grávida"'. 

Quanto a senten9a em (lOc), essa apresenta, em Tikuna, situa-
9ao semelhante aquela de (9b). Em (lOc), também se tem um evento 
matriz no interior de um tópico com senten9a nominalizada, sendo que 
aí o evento é cercado de in certeza por ef eito da presen9a da partícula 
a. Na constru9ao que se segue a esse tópico, está 'a ida de José', que 
se sabe ser passada (devido a presen9a do advérbio marüma 'já'23

) e, 
que, além disso, está caracterizada por urna progressividade aspectual 
(ver o prefixo de aspecto no verbo) e é colocada como hipotética ( em 
virtude da existencia da partícula ega). Sabe-se que 'a ida de José', 
em ( 1 Oc), nao é contemporanea do momento da enuncia9ao de Abel 
devido a própria presen9a do advérbio marü/marüma) 'já': com va
lor temporal, esse advérbio é sempre associado ao tempo passado e 
nao pode ocorrer, na mesma senten9a, como deitico nhumá 'agora', 
que é sempre associado ao momento da enuncia9ao. Ver a propósito 
os dados em ( 1 Od), ( 1 Oe) e ( 11 a), nos quais os discursos diretos que aí 
se fazem presentes sao respectivamente: i) vinculados ao tempo da 
enuncia9ao (no caso de ( 1 Od)) e ao tempo passado ( no caso de ( 1 Oe)) 
apenas pela distin9ao que neles opera o uso de nbumá 'agora' e ma
rü 'já'; (ii) desvinculado do tempo da enuncia9ao (no caso de (l la)) 
devido ao uso do advérbio ta 'nao agora'24

• Esse uso é formalmente 
independente do evento expresso na parte inicial de (lOd), (lOe) e 
(1 la) - urna vez que aí há discurso direto. E no caso de (lOc), que 
aparentemente nao apresenta discurso direto, nao existe nenhuma evi
dencia de que o uso de marüma 'já' constitua tra90 do fenómeno de 
seqüenciamento temporal. 

Se nao há evidencias claras da existencia de urna regra de se
qüenciamento temporal em Tikuna - isto é, da existencia de urna de
pendencia do tempo do evento de urna ora9ao subordinada face ao 
tempo do evento de urna ora9ao subordinante - , desaparece aparente
mente, para urna língua do tipo do Tikuna, um dos problemas relacio
nados com a teoria dos operadores, que é o de nao poder dar conta da 

23 Esse advérbio, na realidade, encontra-se intensificado: marü 'já' + ma' sufixo de 
intensifica~ao (intensificador 2)'. 
24 O advérbio ta 'nao agora' tanto pode ser empregado em senten~a que faz referen
cia a um evento no futuro, quanto em senten~a relativa a um evento no passado. 
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intera9ao limitada de tempos entre si. Isso parece ser confirmado pela 
intera9ao entre os advérbios temporais e o tempo dos eventos e, ainda, 
pela menor possibilidade de se ter urna extensao muito ampla de op-
9oes interpretativas em termos de operadores, pelo menos caso se 
considere que quantificadores sao exemplos canónicos de operadores. 

Em línguas que, como o ingles, apresentam regra de seqüen
ciamento temporal, a combina9ao de um advérbio futuro com urna 
senten9a no passado é geralmente proibida em senten9as simples, mas 
nao é proibida quando opera a regra de seqüenciamento temporal, já 
que nao está subjacentemente no passado um verbo mudado para a 
forma do passado por f or9a de urna dependencia formal face ao tempo 
de um evento matriz. Ver, por exemplo, dados do ingles em (12 a), 
que é agramatical, e ( 12b ), que é gramatical: 

(12) 
a. * Harry was leaving tomorrow. 
b. John said that Harry was leaving tomorrow. 

• Em Tikuna, senten9as simples podem admitir a troca (substi
tui9ao) entre itens lexicais referentes ao futuro e ao passado (como, 
por exemplo, mo'D 'amanha' e ine 'ontem'), mantendo-se identico 

todo o restante da senten9a, gra9as a sustenta9ao temporal mantida 
unicamente por esses itens lexicais ou, ainda, gra9as a possibilidade de 
uso do advérbio ta 'nao-agora' (que é aplicável tanto ao futuro quanto 
ao passado ). Os mesmos fatos sao confirmados quando está em jogo 
urna maior complexidade sentencial. Vejam-se os exemplos em (13a) 
e (13b) e, ainda, (14a) e (14b): 

(13) 
a. Maria rü ta ti-ü 

Maria TOP nao-passado 3P .INT-ir 
'Maria irá embora amanha' 

b. Maria rü ta ti-ü 

Maria TOP nao-passado 3P.INT-ir 
'Maria foi embora ontem' 

i mo'ú 
x amanha 

i ine 
x ontem 
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(14) 
a Joao na-gu na-rüinü rü Vasco ta na-cugutae i mo'ú 

3P-LOC 3P-pensar TOP nao-agora 3P-jogar x amanha 
(Com respeito aoque Joao pensou dentro dele, o Vasco joga amanha) 
'Joao pensou que o V asco jogasse amanha' 

b. Joao na-gu na-rüinü rü V asco ta na-cugutae i ine 
3P-LOC 3P-pensar TOP nao-agora 3P-jogar x ontem 

(Com respeito aoque Joao pensou dentro dele, o Vasco jogou ontem) 
'Joao pensou que o V asco jogasse ontem ' 

Quanto a extensao de op~oes interpretativas ªº se tomar 
quantificadores como exemplos canónicos de operadores, os exemplos 
vistos em ( 15) mostram que essa extensao nao é ilimitada em Tikuna. 
Dadas como senten~as sinónimas, (15a) e (15b) apresentam um quan
tificador que tem no seu escopo apenas o nominal que a ele se encon
tra ligado por urna das partículas que, mostradas em (2), assinalam 
estruturas em adjun~ao: 
(15) 
a. Wü' itchigü i nguen , nguerüü na-wa1 

Cada um x estudante professor(a) 3P-beijar 
(Cada estudante, professora beijou) 

Tradu~ao tentativa: 'Cada estudante beijou uma25 professora'. 

b. Wü'i i nguen nguerüü na-wai 
Um/(cada) urn x estudante professor(a) 3P-beijar 

(Cada estudante, professora beijou) 
Tradu~Ao tentativa: 'Cada estudante beijou uma26 professora'. 

Conseqüentemente, a interpreta~ao aí - se nossa traduyao es
tiver correta - é a de que cada aluno beija urna professora qualquer, 
sem que cada aluno beije cada professora presente. Já no par de sen
ten~as em ( 16) - também dadas como sinónimas - , dois quantificado
res se fazem presentes para que cada nominal seja atingido, isto é, 
para que a interpreta~ao seja aquela em que cada aluno beija cada pro
fessora: 

25 Nessa tradu~ao, 'urna' (em 'urna professora') é artigo indefinido, o que corres
~nderia a idéia de indefinitude do objeto contida , ern Tikuna, na ordem SOV. 

6 Idem. 
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1 ngueü wü' i i nguerün 
x estudante uma/(cada) um x professor(a) 

(Cada estudante cada professora beijou) 
Tradu~ao tentativa: 'Cada estudante beijou cadaluma21 professora' 

b. Wü'i 1 ngueü rü 
Um/(cada) urn x estudante TOP . 
na-wa1 
3P-beijar 

wü' i i nguerün 

um(a)/(cada) urn x professor(a) 

(Cada estudante, cada professora beijou) 
Tradu~ao tentativa: 'Cada estudante, ele beijou cada/uma28 professora' 

Como existe urna restriyao formal sobre o que pode estar no 
escopo de um quantificador a partir da presenya de urna das partículas 
que mencionamos, a sentenya em Tikuna vista em ( 17) - e traduzida 
como 'Cada urn beijou alguém' - nao exibirá a mesma ambigüidade 
da senten~a em ingles mostrada em (18a). As possibilidades de urna 
dupla leitura de (18a) - possibilidades mostradas em (18b) e (18c) -
derivam do fato de que um operador pode estar no escopo de outro, 
podendo-se inverter, sem restriyoes, a posiyao dos operadores. O Ti
kuna, entretanto, nao apresentaria esse caráter de irrestriyao ilimitada 
quanto a operadores, e urna sentenya como ( 17) nao seria ambigua. 

(17) Wü'i en na-wai 

urn alguém 3P-beijar 
(Um/ (cada) um alguém beijou) 
'Cada um beijou alguém' 

( 18) a. Everyone kissed someone. 
b. Everyonex [someoney [ x kissed y]] 
c. Someoney [ everyonex [ x kissed y]] 

Para terminar, diremos que, se há vários indicios em Tikuna 
que favorecem a representayao do tempo como operador, há também 

27 Aqui 'urna' traduz wü'i e, nesse caso, é quantificador. 
28 Ver nota anterior. 
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muita coisa ainda a ser investigada. Nessas incluí-se a investigac;ao da 
possibilidade de convivencia de diferentes tempos no que é aparente
mente urna mesma sentenc;a. Por outro lado, no ambito teórico, cabe 
investigar se o tempo em Tikuna, ao invés de ser concebido como urna 
dimensao temporal construída a partir de operadores pertencentes a 
urna metalíngua, poderia ser visto como centrado na existencia de en
tidades temporais na própria língua - o que, levando-nos necessaria
mente a buscar dados relativos a anáfora temporal e a fenómenos ana
fóricos de modo geral, colocaría dificuldades para urna abordagem a 
partir de operadores. 
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0. INTRODUCÁO 

FUN<;ÓES SINTÁTICAS 

NUCLEARES E 

PERIFÉRICAS 

EM IKPENG (KARÍB) 

Frantomé B. Pacheco 

O trabalho tem por objetivo apresentar os processos de mar
cac;ao das func;oes sintáticas nucleares e periféricas ou oblíquas nas 
orac;oes independentes da língua lkpeng/Txikao (Karíb ). Será mostra
do que as func;oes nucleares podem ser marcadas via flexao verbal e as 
periféricas/oblíquas através de posposic;oes. A nossa análise está basea
da em Van Valin (1993), Croft (1991), Palmer (1994) e Dixon & Ai
khenvald ( 1997), entre outros 1• 

1 
LISTA DE ABREVIATURAS: A: sujeito transitivo; AUX: auxiliar; ADV: adverbial; 

CAUS: causativo; COL: coletivo; COM: comitativo; COMP: companhia; CONT: 
continuativo; DAT: dativo; DIR: direcional; DUR: durativo; ELAT: elativo; EXC: 
exclusivo; EXP: experiencial; FIN: finalidade; ILAT: ilativo; INC: inclusivo; INES: 
inessivo; INST: instrumental; INT: interrogativo; ITER: iterativo; LOC: locativo; 
NEO: negativo; NP AS: nao-passado; NPr: nome próprio; NZ: nominalizador; O: 
objeto; OBL: oblíquo; ORIO: origem; P ART: partícula; PAS: passado; PL: plural; 
POS: posse; POSO: posse geral; POSP: posposi~ao; PRES: presencial; REC: recen-
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l. FUN<;OES SINTÁTICAS E ESTRUTURA DA ORA<;AO IKPENG 

Partindo da proposta de Dixon & Aikhenvald ( 1997), assu
me-se que as fun9oes sintáticas nucleares sao aquelas relacionadas 

· aos argumentos do verbo transitivo (rotuladas como A e O) ou intran
sitivo (rotuladas como S). A fun9ao S pode ser marcada igual a A ou a 
O, sendo, no primeiro caso, identificada como Sa e, no segundo, como 
So (cf. tb. Palmer, 1994; Croft, 1991 e Van Valin, 1993). 

As fun9oes periféricas ou oblíquas estao relacionadas aos argu
mentos periféricos (nao-nucleares) e sao marcadas na língua através de 
elementos posposicionais, que, semanticamente, indicam localiza9ao 
espacial, recipiente, origem, meta, instrumental, experienciador e outros. 

Acrescente-se que os adverbiais temporais formados por pospo
si9ao nao serao aqui discutidos, pois sua interpreta9ao envolve urna análi
se mais ampla sobre a natureza dos elementos adverbiais nao posposicio
nais, bem como sua rela9ao com a marca9ao do espa90. 

2. FUN<;óES SINTÁTICAS NUCLEARES, 

A marca9ao das fun9oes sintáticas nucleares é feita em lk- . 
peng através da morfo logia do verbo (concordancia verbal), quando 
envolve a primeira ou segunda pessoa, ou através da posi9ao dos SNs 
(nominais ou pronominais) em rela9ao ao verbo. No entanto, o recurso 
da ordem nao será aqui discutido. 

Assumem-se, portanto, as seguintes fun9oes nucleares para o 
Ikpeng2: i) sujeito transitivo (Actor ou A): marcado pelos prefixos da série 
1 afixados ao verbo transitivo; ii) objeto transitivo (Undergoer ou O): mar-

te; REF: reflexivo; REM: remoto; S: sujeito intransitivo; SEM: semelhan~a; SN: 
sintagma nominal; SG: singular; SP: sintagma posposicional; SV: sintagma verbal; 
T: tempo; TEMP: temporal; VBZ: verbalizador; VI: verbo intransitivo; VT: verbo 
transitivo; 1: primeira pessoa; 2: segunda pessoa; 3: terceira pessoa; 1+2: primeira 
inclusiva; 1 +3: primeira exclusiva. 
2 As categorías Actor e Undergoer, propostos por Foley & Van Valin (1984) no 
quadro da Role and Reference Grammar, referem-se, respectivamente, as no~oes 
"sujeito lógico" e "objeto lógico" (cf. tb. Van Valin, 1993). Observe-se que para as 
constru~oes intransitivas os macro-papéis Actor e Undergoer funcionam por default, 
visto que a presen~a de um implica a ausencia de outro por se tratarem de constru
~oes mono-argumentais. 
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cado pelos prefixos da série 11 afixados ao verbo transitivo; iii) sujeito 
intransitivo ativo (Actor ou Sa): marcado pelos. prefixos da série 1 afi
xados ao verbo intransitivo; iv) sujeito intransitivo inativo (Undergoer 
ou So): marcado pelos prefixos da série 11 afixados ao verbo intransi
tivo. Observe-se que através dos prefixos pessoais pode-se identificar, 
além das fun9oes sintáticas, urna divisao na classe de verbos intransi
tivos, pois há um grupo de intransitivos que marca seu sujeito (S) i
gual ao sujeito transitivo (A) e um outro que marca seu sujeito igual ao 
objeto transitivo (O), conforme será mostrado a seguir. 

2.1. MORFOLOGIA FLEXIONAL E MARCA<;AO DAS FUN<;ÓES SINTÁTI

CAS NUCLEARES 

Os sujeitos intransitivos sao identificados através das Séries 1 
e 11 de prefixos pessoais. Os verbos intransitivos que recebem a 
série 1 sao chamados de ativos, pois geralmente indicam atividades ou 
a9oes. Os verbos que recebem a série 11 sao chamados de inativos, 
pois geralmen.te indicam processos e estados3

: 

• (1) Séries de prefixos pessoais 
Pess. Série 1 Série JI 

Antes de radical ini- Antes de radical iniciado 
ciado TJOr C vor V 

1 k- • 2 -1-

2 o-4 
. 

m- w-
"' 

1+2 kut-5 • WI-
., 

6 U2W-

3 0- . 
y-I-

3 Inventário segmenta! Ikpeng: a) Consoantes: /p, t, k, g, tf, m, n, JJ, r, 1, w, y/; 
b) Vogais: Ji, i, u, e, o, a/. 

11 

4 Alomorfes do morfema o-: lo-/ diante de consoante e da vogal /e/ (Ex.: o-nki-li 
'Voce dormiu'; o-etpam-li 'Voce nasceu'); /a-/ diante de consoante seguida de /a/ 
(Ex. : a-laktetke-li 'Voce cuspiu'); /w/ <liante da vogal /a/ (Ex.: w-aginum-li 'Voce 
chorou'). 
5 Alomorfes do morfema kut-: /kut-/ <liante de consoante (Ex.: kut-poJJ-li 'Nós o 
encontramos'); /kutJ-/ <liante da vogal /i/ (Ex.: ma kutf-ip-ta 'Vamos tomar ba
nho'); /k.w-/ <liante da vogal /a/ (Ex.: kw-aranme-li 'Nós corremos'); /kur-/ <liante 
das demais vogais (Ex.: kur-origu-li 'Nós dan~amos '). 
6 Esse morfema apresenta o alomorfe /uk-/ quando ocorre diante de radicais nomi
nais iniciados por consoante oclusiva. ~eja-se o caso de uk-pari-0 'nosso amigo'. 
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"Abaixo, sao apresentados tres paradigmas de verbos intran
sitivos. Em (2), está /aranme/ 'correr', um verbo tipicamente ativo. 
Em (3i), tem-se um verbo inativo iniciado por vogal (-aginum- 'cho
rar'), situayao na qual empregam-se as formas CNC e, em (3ii), um 
inativo iniciado por consoante (o verbo -lakte- 'cuspir'), situayao na 

· qual se empregam as formas V /CV. Assim, a Série 11 as sume a forma 
V/CV ou CNC, dependendo do segmento que inicia o radical': 

(2) a. karanmeli 

(3) 

k-aranme-li 'Eu corrí' 
b. maranmeli 

m-aranrne-li 'Voce correu' 
c. kwaranmeli 

kut-aranme-li 'Nós corremos' 
d. aranmeli 

0-aranme-li 'Ele correu' 

i) Radical V-inicial 
e. gaginumli 

g-aginum-li 
'Eu chorei' 

f. waginumli 
o-aginum-li 
'Voce chorou' 

g. ugwaginumli 
ugw-aginum-li 
'Nós choramos' 

h. yaginumli 
i-aginum-li 
'Ele chorou' 

ii) Radical C-inicial 
i. i/aktetkeli 

i-laktetke-li 
'Eu cuspi' 

j. alaktetkeli 
o-laktetke-li 
'Voce cuspiu' 

l. wi/aktetkeli 
wi-laktetke-li 
'Nós cuspimos' 

m. ilaktetkeli 
i-laktetke-li 
'Ele cuspiu' 

Nos verbos transitivos, a marcayao das funy0es sintáticas é 
orientada pela hierarquia de pessoa se estiverem envolvidas a primeira 
ou segunda pessoa, onde 1 > 2 > 3. Observe-se, nos exemplos abaixo, 
que o sujeito (A ou actor) é marcado quando: i) a 2.ª pessoa e a pri
meira inclusiva sao agentivas numa relayao em que a terceira é afetada 
( cf. 4b e 4c ); e ii) está envolvida apenas a terceira pessoa em verbos 

7 Nos exemplos citados, o morfema -li indica passado recente (REC). 
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do grupo 'ver' (-enen-) ( cf. 4a). O objeto transitivo (O ou undergoer) 
é marcado quando a l.ª pessoa, a 2.ª pessoa e a primeira inclusiva sao 
afetadas numa relayao em que a terceira é mais agentiva (cf. Sa-c). No 
entanto, quando O é terceira e A primeira pessoa e quando a terceira 
pessoa é relacionada a verbos do grupo 'matar' (-wot-) ou 'encontrar' 
(-pon-), marca-se O (cf. 5d-f). Nas relayoes envolvendo l.ª e 2.ª pes
soas, marca-se A na relayao 1 A20 e as duas pessoas na relayao 2A 1 O 
(cf. 6): 
(4) a. 3x3 

b.2x3 
c. 1+2x3 

(5) a. 3xl 
b. 3x1+2 
c.3x2 
d. lx3 
e.3x3 
f. 3x3 

(6) a. lx2 
• b. 2xl 

0-eneg-li (3A-ver- REC) 'Ele o viu' 
m-eneg-li (2A-ver-REC) 'Voceo viu' 
kur-eneg-li (1+2A-ver-REC) 'Nós o vimos' 

g-eneq-li (10-ver- REC) 'Ele me viu' 
ugw-eneIJ-li (1 +20-ver- REC) 'Ele nos viu' 
o-eneq-li (20-ver- REC) 'Ele te viu' 
y-eneq-li (30-ver- REC) 'Eu o vi' 
t-wo-li (30-matar-REC) 'Ele o matou' 
i-WOIJ-li (30-encontrar-REC) 'Ele o encontrou' 

k-ineI]-li (lA-ver- REC) 'Eu te vi' 
ugw-eneg-li (2A10-ver- REC) 'Voce me viu' 

A marcayao da primeira inclusiva em construyoes transitivas 
precisa ser revista em futuras pesquisas. 

3. FUN<;ÓES SINTÁTICAS PERIFÉRICAS OU OBLÍQUAS 

As funyoes sintáticas periféricas ou nao-nucleares sao indica
das por elementos gramaticais livres que ocorrem após o SN, ou seja, 
por posposiyoes. As posposiyOeS aqui apresentadas sao as indicadoras 
de locayao estática ( cf. 7), movimento ( cf. 8), a que indica recipiente, 
meta e benefactivo ( cf. 9), o instrumental ( cf. 1 O), o comitativo ( cf. 
11) e a experiencia! indicadora de medo (cf. 12): 

(7) Locayao estática 

mapo: a. [Poktfo mapo] etfi-li 
posto no AUX-REC 'Eu fiquei no posto' 
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~ b. y-anmetpo-li-I]mo [muy warap] 
1A30-empurrar-REC-COL canoa dentro 
'Eu os empurrei dentro da canoa' 

c. 0-eneI]-li petkom kaneta [omril)o wok] 
3A30-ver-REC mulher caneta banco sobre/em 
'A mulher viu a caneta sobre o banco' 

(8) Movimento 

tJina: 

paran 
-tup: 

para
ktJi: 

(9) 

(10) 
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a. k-araI]-tJi [poktJo tJina] 
1 Sa-ir-NPAS posto para 

'Eu vou para o posto' 
b. [ owro warantup] 0-egakte-li 

casa de dentro:POSP 3Sa-sair-REC 
'Ele saiu de dentro da casa' 

c. k-ara-nal] [ g-ew-ri waraktJi] 
1 Sa-ir-CONT 1-casa-POS para dentro:POSP 

'Eu estou indo para dentro da casa' 

Recipiente, benefactivo e meta 
a. petkom t-eru-li anat [ aI]pi ina] 

mulher 3-dar-REC milho menino para 
'A mulher deu milho para o menino' 
b. aI]pi i-mate-li atJi [ petkom ina] 

menino 3-acender-REC fogo mulher para 
'O menino acendeu o fogo para a mulher' 
c. tJimna waymin 0-ero-li [ egak ina] 

nosso-EXC cunhado 3Sa-ir-REC buruti para 
'Nosso cunhado foi para a palha de buruti' (i. é, 'buscá-la') 

Instrumental 
ugwon 0-etpu-li yay [oke ge] 
homem 3A30-cortar-REC lenha machado com:INST 
'O homem rachou madeira com machado' 
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(11) Comitativo 
k-ineI]-li 
1A20-ver-REC 

petkompak 
mulhercom 'Eu te vi coma mulher' 

(12) Experiencial indicadora de "medo" 
g-eraI]itke-li [akari ugno] 
1 So-assustar-se-REC cachorro com medo 
'Eu fiquei com medo do cachorro' 

A posposi9ao ina pode indicar também o "causee" nas ora-
9oes transitivas causativizadas (como em 13a) ou o experienciador em 
constru9oes nao verbais (como em 13b): 

(13) a. yokore 0-enem-po-li ikpeI] yukutpot [ kumare ina] 
Iokoré 3A30-ver-CAUS-REC Ikpeng foto Kumaré para 

'Iokoré fez Kumaré ver foto lkpeng' 
b. karake oren akari [ i-na] 

bonito este cachorro 1-para 
'Eu gosto deste cachorro' (Lit.: 'Para mim, este· cachorro é 

bonito/bom') 

Note-se, portanto, que a posposi9ao ina rege SNs demovi
dos, originalmente, sujeitos transitivos, como se pode ver acima (ex. 
13a). Isso nos sugere que essa posposi~ao possui um estatuto diferente 
das demais, pois ela desempenha um papel importante nao apenas em 
constru9oes transitivas causativizadas, mas nas ora~oes nao-verbais 
com experienciador. 

4. CONSIDERA<;ÓES FINAIS 

O trabalho procurou mostrar quais sao os mecanismos de marcai;ao 
das funi;oes sintáticas encontradas em lkpeng, demonstrando que a) o sujeito 
intransitivo apresenta urna cisao, pois há um grupo de intransitivos que apre
senta um sujeito que é marcado como o sujeito transitivo, e um outro, em 
que o sujeito é marcado como o objeto transitivo; b) a marca~ao do su jeito 
(A/Actor) e do objeto (O/Undergoer) de verbo transitivo é orientada, priori-
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tariamente, pela hierarquia de pessoa (onde 1 > 2 > 3); c) as fun~oes periféri
cas sao marcadas por posposi~ao; d) o fato de a posposi9ao ina marcar o 
causee e o experienciador em constru~oes nao-verbais sugere ter esta pospo
si~ao um estatuto diferente das demais. 

Pretende-se, em futuras pesquisas, verificar os reflexos da distin9ao 
nuclear vs. nao-nuclear na ordem de constituintes, na forma9ao do verbo 
dependente e na organiza~ao da ora9ao causativa. Além disso, serao invest~
gadas as diferen~as gramaticais entre os diversos tipos ou grupos de pospos1-
9oes encontrados na língua. 
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POSSE EM KATUKÍNA E VALENCIA DOS NOMES 

13 
POSSE EM KA TUKÍNA E 

VALENCIA DOS NOMES 

Francesc Queixalós * 

Il nous semble cependant important, du point de vue de la 
théorie linguistique, qu'un phénomene aussi remarquable que 
l'existence, dans certaines langues, d'une classe de substantifs 
désignant des "possessions inaliénables" se révele susceptible 
d'interprétation proprement linguistique, alors qu'on a trop 
tendance, a notre avis, a le traiter comme un fait de mentalité, 
comme une "curiosité" relevant de la psychologie des peuples. 

Gabriel Manessy 

N este trabalho, pretendo fo mecer urna refonnula9ao de natu
reza sintática da tradicional distin9ao semantica entre posse alienável 
e posse inalienável. Utilizarei principalmente os dados recolhidos por 
mim nas variedades da língua Katukína (família Katukína) faladas nos 
rios ltaquaí e Biá, estado do Amazonas (também conhecidas como 
Kanamarí e Katukína, respectivamente). 

•CELIA (IRD-CNRS) & LALI (Universidade de Brasília). 
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I' 

l. A NATUREZA PREDICATIVA DO NOME 

A idéia de que os nomes sao predicados por natureza, como 
os verbos, procede da lógica e apresenta duas vertentes. Urna é que os 
nomes devem ser vistos como vindo do léxico já providos de valencia. 
Veja, por exemplo, a interpreta9ao que Frege (1984 [1891]) dá ao sin
tagma genitivo. Para Frege - cuja preocupa9ao central, importa 
salientar, nao era a linguagem humana, e sim a natureza das no9oes 
aritméticas - a capital do lmpério alemiio é urna expressao em que 
um elemento, a capital de, nao é por si saturado, motivo pelo qual 
precisa de um complemento x para instituir urna expressao completa. 
Destarte, a capital de x é urna funyao, x é seu argumento, o valor de x 
é Jmpério alemiio. Essa organiza9ao é paralela a de César conquistou 
as Gálias, em que César é o argumento que satura a funyao conquis
tou as Gálias (1984 [1891] : 33-34). A intuivao importante aqui é a de 
expressao nao saturada, que abrange tanto verbos, quanto nomes. Já 
na lingüística, Benveniste ( 197 4 [ 1967] 150-151) analisa exemplos do 
sanscrito védico no ensejo de mostrar que· nomes como filho devem 
ser vistos como funvoes de duas variáveis. Portanto, a estrutura argu
mental desses vocábulos é a de filho-de. Seus dois argumentos, 1) x: 
aquele que é filho, e 2) y: aquele de cujo filho se trata, entram nurna 
funvao f(x, y), ou seja x (é) filho (de) y. Outros nomes sao de um ar
gumento só. 

A outra vertente retoma os avanvos da lógica proposicional: 
os nomes, além de serem elementos que precisam ser saturados, nao 
tem voca9ao para desempenhar funvoes outras senao predicativas. Sua 
ocorrencia nessas outras funyoes é derivada da sua fun9ao primária, 
predicativa. Bach (1968) acha várias vantagens no tratamento da ne
gavao e de outros tópicos da gramática do ingles ao considerar que the 
professors signed a petition é obtido a partir de [the ones who were profes
sors] signed [something which was a petition ]. As implicavoes dessa propos
ta, feita no quadro da gramática gerativa, nao receberam na época a 
aten9ao que mereciam. A primazia da predicatividade também f oi 
retomada por estudiosos de línguas nao européias, achando nela as 
bases de um modelo destinado a dar conta, de urna maneira simples e 
inteligível, de certos fenómenos gramaticais originais. Lemaréchal 
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( 1991 ), examinando as línguas filipinas, interpreta as célebres marcas 
nominais ang e ng do Tagalo, assim como o a do Palau, como o rastro 
da derivavao para urna fun9ao argumental de um elemento predicativo 
por natureza, seja nome ou verbo. Launey (1994) aplica a idéia ao 
Nahuatl, sistematizando o conceito de onipredicatividade (todas ou 
quase todas as entradas lexicais sao predicados; as funvoes argumen
tais sao assumidas por predicados - incluindo os nomes - que se 
subordinam). Queixalós (2001) atribui a mesma funvao dos morfemas 
filipinos - de fato equivalente a do operador iota do cálculo proposi
cional (Blanché 1957 : 163) - ao sufixo nominal -a da família tupí
guaraní, chamado por outros autores de caso argumentativo (Rodri
gues 1996, 2001b) ou caso nuclear (Seki 2000). 

A conjugavao das duas vertentes da predicatividade do nome 
desemboca na convicyao - mais notável nas produyoes de cunho 
gerativista - de que existe um paralelo estreito, embora nao total, 
entre a estrutura da sentenva e a estrutura do sintagma nominal (por 
exemplo Abney 1987; Godard 1988). . 
2. A V ALiNCIA NOMINAL EM KATUKÍNA 

Todo nome pode s~r o núcleo de um predicado nessa língua, 
sem precisar de nenhum elemento verbal comparável a urna cópula. 
A ordem nao marcada é predicado - argumento: 

(1) poako itowun 'isso é (um) remo' 
remo#isso 

Direi que o nome poako instituí urna predicavao de valencia 
1, e, portanto, que ele é um predicado monovalente. 

Vejamos agora urna constru9ao com predicado nominal e 
dois argumentos: 

(2) a-obatyawa Wahio 'Wahio é (a) esposa dele' 
ele-esposa#W ahio 
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6 

O elemento representado por W ahio tem as mesmas proprie-
dades sintáticas que o argumento representado por itowun em (1). 
O elemento representado pelo prefixo a- pode se manifestar também 
por meio de um sintagma nominal: 

(3) Yowai na-a-obatyawa Wahio 'Wahio é (a) esposa do Yowai' 
Y owai#CasoProcl-ele-esposa#W ahio 

O nome obatyawa institui urna predica9ao de valencia 2; por
tanto, ele é um predicado bivalente. A seguir a estrutura em constitu
intes desses tres exemplos 1: 

(4) [poako] [itowun] 
( 5) [ a-obatyawa] [W ahio] 
( 6) [Y owai na-a-obatyawa] [W ahio] 

Itowun de (4) e Wahio de (5) e (6) representara o argumento 
externo do sintagma predicativo que fica a sua esquerda. a- de ( 5) e 
Yowai ... a- de ( 6) representara o argumento interno do sintagma predi
cativo cujo núcleo é obatyawa2

• A diferen~a entre os dois núcleos pre
dicativos que aparecem em ( 4) e ( 5), respectivamente, de nao ser ou 
de ser habilitado a ocorrer com um argumento interno, é captada co
mumente em termos semanticos na distin~ao entre duas classes de 
nomes: os de posse alienável e os de posse inaliénavel

3
• 

1 Para as justifica~oes, veja Queixalós (no prelo ). 
2 Externo e interno entendem-se, para o Katukína, em termos de constituencia. Em
bora minha análise da seqüencia na-a-, pronunciada [na], permita preservar a inte
gridade do paradigma de pessoa (a- continua sendo prefixo de terceira pessoa) e 
incorporar certos indícios diacrónicos (na- seria um antigo sufixo casual de argu
mento interno que acabou sendo procliticizado ao núcleo), existe urna análise alter
nativa, atraente por outros motivos: em vez de urna seqüencia na-a-, se tem um 
único prefixo na-, semelhante aquelas marcas que, em línguas de várias famílias sul
americanas (Rodrigues 1953, 200la; Cabral & da Costa 2003), intermediam um 
núcleo e seu complemento, revelando adjacencia entre ambos. O ponto comum as 
duas análises é que o fato da adjacencia recebe obrigatoriamente explicita~io morfo
lógica ("caso procliticizado" ou "prefixo relacional de contigüidade"). 
3 Pican90 (2003) chega a mesma conclusio sobre a base de dados de outra natureza 
extraídos de outra língua: em Mundurukú (tronco Tupí), os padroes de verbaliza~io 
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O paradigma de prefixos pessoais é 

(7) 
singular plural 

1º 1- tyo-
2º no- na-
3º a- ma-

O paradigma dos pronomes livres é 

(8) 
singular · plural 

1º adu adik 
2º idik idiki 
3º anyan anyan hinuk 

As formas possessivas adnominais e pronominais sao . 
(9) 

singular plural 

1º atya ityowa 
2º . 

idiki nawa mowa 
3º awa mawa 

. . A, últim~ ,sílaba de todas as formas de (9), com exce9ao da 
pntn~rra, e anahsavel como um elemento divalente, de distribui9ao 
no~nal, sem conteúdo semantico mais concreto do que 'coisa, bem'. 
Ass1m o mostrara os exemplos a seguir, cuja estrutura é identica a de 
( 5) e ( 6), respectivamente: 

(10) [a-wa] [itowun] 
ele-bem#isso 

"isso é dele" 

dos n?~e~ inalienáveis e dos nomes alienáveis sao diferentes e revelam que a distin-
9ao smtát1ca entre essas duas classes reside na presen~a ou ausencia, na estructura 
ar~ental do nome, do possuidor como argumento interno. (Agrade~o a Aryon 
Rodrigues por ter chamado minha aten~io sobre este trabalho.) 
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(11) [Wura na-a-wa] [hak] 
Wura#CasoProcl-ele-bem#casa 

"a casa é do Wura" 

Chamo wa de nome genérico relacional (NGR). Ele é utiliza
. do para aumentar a valencia dos nomes monovalentes. Dito em termos 
semanticos, serve para permitir a associac;ao de um possuidor a um 
nome da classe dos alienáveis. 

(12) [poako] 
remo#isso 

(13) {a-wa poako} 
ele-bem#remo#isso 

[itowun] 

[itowun] 

'isso é (um) remo' 

'isso é o remo dele' 

(14) [Yowai na-a-wa poako] [itowun] 'isso é o remo do Yowai' 
Y owai#CasoProcl-ele-bem#remo#isso 

Os NGR tem recebido diferentes denominac;oes nas publica
c;oes lingüísticas, sendo as mais comuns as de classificadores genitivos 
ou possessivos (por exemplo, Seiler 1995; Grinevald 2000), denomi- . 
nac;oes que tornam opaca sua verdadeira func;ao. Antes de aprofundar 
esse tema, quero chamar a atenc;ao sobre outro problema que o Katu
kína ajuda a entender. Trata-se da estrutura do sintagma entre chaves 
{} de (13), que tem sido, as vezes, analisada em outras línguas ou em 
tipologia geral como contendo urna aposic;ao: "isso é [o remo, o bem 
dele]" (por exemplo Dourado 2002: 97; Seiler 1995: 285). A minha 
hipótese é a de que a estrutura do sintagma genitivo provido de NGR 
nao é plana, como dá a entender a idéia de aposic;ao. Bem pelo contrá
rio, manifesta urna hierarquizac;ao resultante da composic;ao de duas 
seqüencias presentes independentemente em outras construc;oes da 
língua: 1) núcleo + argumento externo; 2) núcleo + argumento interno. 
Eis dois exemplos de 1 ), com núcleo nominal e com núcleo verbal, 
nessa ordem: 

(15) [poak<>NúcL] [itowunARoExT] 'isso é (um) remo' 
remo#isso 
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(16) [kitanNÚcL] [WuraARGExr] 
dormir#Wura 

'Wura dorme' 

Agora vejamos tres exemplos de 2), um com núcleo nominal, 
um com núcleo verbal, e outro com núcleo posposicional. Unicamente 
as seqüencias entre cha ves {} devem ser consideradas. 

(17) {[aARoINr]obatyawaNÚcL} [Wahio] 'Wahio é (a) esposa dele' 
ele-esposa#W ahio 

(18) {[aARoINr]buNÚcL} [tukuna] 'ele criou os humanos' 
ele-fazer#humanos 

(19) [kitan] [Wahio] {[aARGINr]katuNÚcL} 'Wahio dorme com ele'4 

dormir#Wahio#ele-com 

O sintagma genitivo com NGR (20) só faz conjugar urna se
qüencia núcleo + argumento externo como a de ( 15), com urna seqüencia 
argumento interno + núcleo como a que se encontra entre cha ves {} 
em.(17), tendo, o conjunto, o NGR wa como núcleo e o nome poa~o 
como argumento externo: 

(20) [[a-]ARGINT waNÚcL] [poakoARoExr] 'o remo dele' 
ele-NGR#remo 

Urna leitura literal seria 'o remo ( (que) é) o bem dele'. Com
pare-se (20) com (17) ou (18): o sintagma tem estrutura de sentenc;a 
bivalente. Assim sendo, a sentenc;a em (13) deve ser vista como a 
composic;ao de duas estruturas sentenciais encaixadas, cada urna com 
seu núcleo e seu argumento externo. Só a de núcleo wa é capaz de ter 
um argumento interno. O elemento poako participa das duas estrutu-

4 A identidade formal entre "possuidor" de nome, "agente" de verbo transitivo e 
objeto de posposi~ao do Katukína, a qual justifica a generaliza~ao expressa pela 
denomina~ao "argumento interno", tem um paralelo bem claro em outras línguas, 
por exemplo na família tupí-guaraní ( com a diferen~a de que nela o "paciente" e nao 
o "agente" da constru~ao transitiva básica é que figura na classe assim constituída). 
O Katukína tem propriedades de língua fortemente ergativa. Sobre a valencia dupla 
das adposi~oes, cf. Hale & Keyser (1998). 
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ras: na fuais abrangente, a de {} em (21), ele é o núcleo de um predi
cado nominal "(ser) remo": 

(21) {[[a-]ARGINT waNÚcL] (poakOARGEXT]NúcL} {itOWUllARGE..IT} 
ele-NGR#remo#isso 'isso é o remo dele' 

Urna leitura literal seria: "{isso} {(é) [o remo] [((que) é) o bem-de 
[ele]]}". 

O Panará (Dourado 2002 : 97) fo mece pro va adicional para 
algumas das fun9oes no sintagma genitivo,. tais como identificadas em 
(20). Prestemos aten9ao ao exemplo a seguir: 

(22) Teseya y-o puu 
Teseya#Prefzxo-NGR#ro<;a5 

'ro<;a de Teseya' 

O "prefixo" de (22) cumpre o papel de marcador de adjacen
cia (cf. nota 2 acima) entre um núcleo, aqui o NGR o, e o seu com
plemento, aqui o nome do possuidor Teseya6

• 

De outro lado, a ordem em (22) nao é fixa. Pode-se ter 

(23) puu Teseya y-o . 'ro<;a de Teseya' 
Ro<;a#Teseya#Prefzxo-NGR 

Embora as ordens (22)-(23) constituam urna indica9ao a fa
vor da constru9ao apositiva, elas também sao compatíveis com a pos
sibilidade de puu ser o argumento externo do núcleo o, pois da mesma 
forma, a posi9ao de um nome sujeito pode variar em rela9ao a seu 
predicado nominal (Dourado 2003, comunica9ao pessoal): 

(24) Ak~ t~pitü - t~pitu Ak~ 'Aka é chef e' 

5 Glossa justalinear adaptada; FQ. 
6 Nos tennos de Dourado (2002 : 103): ''Nos sintagmas nominais o núcleo é o SN 
possuído para a posse inalienável, e o SN referente ao termo "posse" [o NGR: FQ] 
para posse alienável". 
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3.0sNGR 

Aqui, quero justificar a denomina9ao de nomes genéricos re
lacionais, que me parece a mais apropriada para traduzir a natureza do 
wa Katukína e de formas comparáveis de outras línguas. 

3.1. Nomes 

Os NGR sao nomes. Eles tema distribui9ao própria dos no
mes, como a de núcleo de sintagma nominal, prefixável pelo paradig
ma de pessoa. Em Katukína 

(25) [Y owai na-a-obatyawa] 'esposa de Yowai' 
Y owai #CasoProcl-ele-esposa 

(26) [Yowai na-a-wa] 'coisa de Yowai' 
Y owai #CasoProcl-ele-bem 

Eles sao identificados como nomes, ora distribucionalmente, . 
ora .etimologicamente em várias outras línguas (Manessy 1964; Mat-
tei-Muller 1974; Rodrigues1997; Grinevald 2000; Dourado 2002; Ri
beiro 2002). 

3.2. Genéricos 

Urna morf ossintaxe em que a constru9ao do sintagma posses
sivo se faz mediante o aumento da valencia do nome que refere o ele
mento possuído terá tendencia de captar, para efetuar a intermedia9ao 
entre o nome do possuidor e o nome do possuído, os nomes com as 
duas propriedades semanticas a seguir: 

- referir a coisa possuída de maneira genérica; 
- evocar o modo de intera9ao entre o possuidor e a coisa possuída 
(Grinevald 2000), como transporte, alimenta9ao, armamento, etc. (Por 
isso é tao comum a dupla de NGR "animal de estima9ao" I "animal de 
ca9a".) 
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.. 
Dependendo do leque de possibilidades que oferece o léxico, 

o paradigma dos NGR, ou "classificadores genitivos", como sabemos 
que também sao denominados, será mais ou menos extenso, oscilando 
entre um (em Parkateje, Ferreira 2001) e urna dezena (em Karirí, Ro
drigues 1997) ou bem mais (em Panare, Mattei-Muller1974). Sistemas 
com NGR único como o Katukína (wa) ou as línguas da família Je 
(variantes de o) indicam que a natureza do mecanismo independe da 
quantidade de NGR envolvidos no sistema. A fun9ao do(s) NGR é 
sempre a mesma: incrementar a valencia da constru9ao, podendo en
volver urn NGR ou duas dúzias deles. Mais urna vez, observamos que 
a fun9ao classificatória é parasítica, ou seja, ela pega carona em urna 
outra fun9ao bem mais central na gramática ( quantifica9ao, rastrea
mento da referencia, localiza9ao espacial, ou, no caso dos NGR, au
mento de valencia). Urna observa9ao diacrónica de Rodrigues (1992) 
ilustra perfeitamente esse ponto. A grande maioria dos "marcadores de 
posse alienável" do Kipeá come9a pela vogal u, a qual poderla ser 
cognata do NGR Je único o. O NGR original u teria recebido o acrés
cimo de outros morfemas "mais específicos", esses sim, de natureza 
classificatória. Assim sendo, a denomina9ao "classificadores" para os 
NGR parece inapropriada, pois exclui os sistemas de tipo Katukína ou 
Je: obviamente urn NGR único nao classifica nada. 

2.3. Relacionais 
, 
E sabido que as mudan9as de valencia tem efeitos incremen-

tais e ef eitos recessivos. A valencia como correlato sintático da distin-
9ao "inaliénavel" I "alienável" mostra que, mesmo em termos seman
ticos, tal distin9ao é insuficiente, já que o que está por trás nao é urna 
questao de "posse", se ja qual f or o significado que dennos a esse ter
mo 7, e sim a natureza mais ou menos relacional dos elementos. Em 
outras palavras, existem no9oes unicamente concebíveis como sendo 
dependentes de outras no9oes ("concepts that are inherently relatio
nal" nas palavras de Fillmore 1968: 61, cujo interesse estava nos pa
péis semanticos e nao na valencia dos nomes ou na no9ao de pos
se ). Os nomes "inalienáveis", junto com os verbos transitivos e as 

7 Sobre a dificuldade para identificar urna no~ao unitária de posse, cf. Seiler ( 1995). 
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posposi9oes, sao elementos altamente relacionais. Seiler (1995 : 277, 
279) estabelece um paralelo comas no9oes de rela9ao interna/ rela9ao 
extem~ da lógica relacional. Os dois tipos de posse que ele postula, 
posse 1n~rente I posse estabelecida ("established"), remetem ao fato de 
a posse 1nerente ("inalienável"), que ele também chama de íntima, ser 
e~pre~~a .ªtr~vés,,de urna rela9ao interna, imediata, e a posse estabele
c1da ( ahenavel ), que também chama de niio íntima ser expressa 
c?m ajuda de um terceiro elemento que desempenha ~ papel de me
diador, de conector, entre os dois primeiros 

Um NGR como o wa Katukína é só isso, um elemento alta
mente relacional. Sua natureza relacional e seu conteúdo semantico 
vazio sao aproveitados de duas maneiras: 1) para constituir, junto com 
a marca de pes.s?a, urna forma equivalente aos pronomes possessivos 
e 2) para. pe~1ttr a urn nome menos relacional adquirir as proprieda
des relac1ona1s de urn nome "inalienável". Vejamos esse segundo pon
to com mais detalhe. 
_ ~beiro (2002, 2003) estabelece urn paralelo entre as constru-

9oes ge~1tt~as com N~R e as constru9oes verbais aplicativas. O para
lelo se Justifica perfe1tamente. O NGR tem, junto ao nome monova
lente, exatamen~e a mesma fun9ao de urn morfema aplicativo junto ao 
~~r~o: a de ab~r urna ~ova vaga de argumento para urn participante 
1n1c1almente nao previsto na estrutura lexical do núcleo nomi
nal/verbal. Comparemos o NGR Katukína 

(27) [poak<>NúcL] [itowunARGEXT] 
remo#isso 

'isso é (um) remo' 

(28) {[[aARGINl]waNÚcL] [poakoARGEXT]NúcL} {itowunARGEXT} 
ele-NGR#remo#isso 'isso é o remo dele' 

com urn aplicativo Sikuani (Queixalós 1998) 

(29) awiri tüpa 
cachorro#morreu 

'o cachorro morreu' 

(30) { awiri ARGEXT} {[[ neARGINl ]t<>NúcL -] [tüpaARGEXT)NÚcL} 
cachorro#eu-Ap/icativo-morrer 
'meu cachorro morreu'(lit.: 'o cachorro me morreu') 

187 



\ 

FRANCESC QUEIXALÓS 

/> 

Devemos considerar que em (28) 'remo', ao mesmo em tem-
po que é um núcleo lexical monovalente instituindo um sintagma {a
wa poako}, cujo argumento é itowun, 'isso', é também um argumento 
do sintagma [a-wa] cujo núcleo divalente wa o poe em relayao como 
argumento 'ele ' 8

• Paralelamente devemos considerar que em (30) 
'morrer', ao mesmo tempo em que é um núcleo lexical monovalente 
encabeyando um predicado { netotüpa}, cujo argumento é awiri 'ca
chorro', é também um argumento da seqüencia {ne-to-} cu jo núcleo 
bivalente to o poe em relayao com o argumento "eu" (literalmente: 'o 
morrer (do cachorro) tem a ver comigo ')9

• Os papéis que cumprem 
tanto o NGR Katukína wa quanto o aplicativo Sikuani to sao identi
cos. A constatayao do paralelismo entre constru((oes como as de (28) e 
(30) leva Ribeiro, em seu estudo sobre o Karirí (2002), a dar a deno
mina~ao de aplicativos nominais aos NGR10

• Urna ressalva a ser feita 
a essa inova~ao terminológica, potencialmente fecunda para a tipolo
gia gramatical, é que nela se pressupoe a completa gramaticalizayao 
dos NGR, embora muitas línguas mostrem que os NGR tem ainda 
urna natureza nitidamente nominal, como o próprio Ribeiro salienta 
acerca das línguas Je (2002 : 35). 

A fun~ao incremental que caracteriza os NGR deve ser vista 
como integrada a um mecanismo mais global de mudan~a da estrutu
ra argumental dos núcleos nominais. As línguas Aruak sao conhecidas 
pela flexibilidade com que sua gramática trata a distin~ao entre "no
mes alienáveis" e "nomes inalienáveis". Em Achagua (Meléndez 

8 Esta dupla funyao define o que Marantz, na sua versao da teoria X-barra, chama de 
"argumento de modificador" (1985: 39). 
9 Sobre a relayao de regencia entre o morfema aplicativo e o argumento interno, cf. 
Craig & Hale (1988: 329). Na p. 330 os autores contemplam também a relayao entre 
o morfema aplicativo e o verbo, considerados sisters. Na linha de raciocínio de Ma
rantz, o verbo tüpa pode ser visto, a sua vez, como um argumento de modificador 
(1985: 39, 256). 
10 O paralelismo vai tao longe que, assim como aplicativos podem se associar a 
verbos transitivos para permitir a entrada de um novo participante diferente daquele 
indicado pelo objeto já presente na construyao (para exemplos Sikuani, cf. Queixa
lós 2000), existem indicios de que um NGR pode ser acrescentado a um nome biva
lente para introduzir um possuidor mais extrínseco do que o originalmente presente 
na valencia do nome possuído (Ribeiro 2002: 37). Esta observayao leva Ribeiro a 
chamar o NGR de "morfema alienador". 
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1998), e:da 'rede' é um nome bivalente. Ele se combina diretamente 
com o seu argumento interno, que pode ser representado pelo prefixo 
de pessoa: 

(31) nu-e:da 'minha rede' 
eu-rede 

Já au/i 'cachorro' é um nome monovalente. Ele nao temar
gumento interno e portanto nao pode receber o prefixo de pessoa: *nu
auli. Isso só é possível mediante a presen~a de um dos dois NGR da 
língua, no caso ihira, "animal de estima~ao". 

(32) nu-ihira auli 
eu-NGR#cachorro 

'meu cachorro' 

Assim como o NGR tem um efeito incremental sobre a va
lencia, um sufixo especializado -Ji tem um efeito recessivo. Por 
exemp~o, em (33), 'rede' perde sua capacidade de associar um argu
mento interno: • 

(33) e:da-Ji 'rede' 
Rede-Recessivo 

Ora, como qualquer outro nome monovalente, e:da-fi poderá 
se combinar com um argumento interno, o "possuidor", somente com 
a intermedia~ao de um NGR que aumente sua valencia, no caso fina: 
'bem': 

(34) nu-Jina: e:da-Ji 
eu-NGR#rede-Recessivo 

'minha rede' 

A diferen~a semantica entre (31) e (34) reside nao exatamen
te na posse "alienável" / "inalienável" das redes, mas no fato de a rede 
bivalente de (31) ser urna criayao do referente do seu argumento inter-
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no ('eu fabriquei a rede'), enquanto que a rede monovalente de (34) é 
só urna aquisi9ao do mesmo ("eu adquiri a rede")11

• 

4. A PRIMAZIA DA "INALIENABILIDADE" 

Aqui, procurarei mostrar que a oposi9ao bivalente ("inaliená
vel") / monovalente ("alienável") nao é simétrica. Pelo contrário, ela 
tem as propriedades das oposi9oes privativas de Trubetzkoy ( 1964 ). 
No caso, o termo nao marcado da oposi9ao é o bivalente ("inaliená
vel"). Seiler (1995: 284) expressa a mesma opiniao em rela9ao a posse 
que ele chama de inerente. A seguir, apresento urna formula9ao sintá
tica desta hipótese. 

Urna visao das coisas diretamente determinada pelo senso 
comum nos faz pensar que, se entre dois termos A e B existe urna re
la9ao de simples a complexo e se pode ser postulado um caminho de 
deriva9ao de urn termo para o outro, esse caminho vai do termo sim
ples ao termo complexo. Entre as contribui9oes da Gramática Rela
cional a teoria lingüística está a idéia de que nem sempre é assim. 
A chamada Hipótese da Inacusatividade (Perlmutter 1978, Harris 
1982) supoe que a compreensao da estrutura argumental dos verbos 
intransitivos passa pela deriva9ao das constru9oes monovalentes a 
partir de constru9oes bivalentes. Esta é exatamente minha coloca9ao, 
aqui, a respeito da distin9ao entre nomes monovalentes ("alienáveis") 
e nomes bivalentes ("inalienáveis"). Em vários sentidos que explicita
rei no decorrer da argumenta9ao, a estrutura relacional dos nomes bi
valentes é simples, primária, original, nao marcada, se comparada com 
a dos no mes monovalentes. A idéia pode ser formulada assim: 

(35) Se urna língua apresenta urna oposiyao entre nomes monovalentes 
("alienáveis") e nomes bivalentes ("inalienáveis"), os correlatos 
formais dessa oposiyao indicam a construyao com nome bivalente 
como sendo mais básica do que a construyao coro noroe monovalen
te. 

11 De igual maneira, em Apinajé, o tratamento de 'cesta' como bivalente implica um 
possuidor-criador da cesta, enquanto seu tratamento como monovalente associado a 
NGR supoe um possuidor-adquirente da mesma (Ham, Waller & Koopman 1979, 
citado por Ribeiro 2002). 
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A seguir algumas ilustra9oes de (35). 

1) O paradigma de marcas de posse que acompanha os nomes bivalen
tes é fonologicamente mais simples. Esta observa9ao é feita, entre 
outros, por Seiler, a respeito dos prefixos de posse do Tunica (Seiler 
1995 : 281 ). Eis agora os dois paradigmas do Katukína: 

com divalentes coro monovalentes 
1º • 1- atya 
2º no- • IDOW8 
3º a- awa 

A contribui9ao do NGR wa a forma9ao das marcas de posse 
para monovalentes ainda é evidente em algumas pessoas: a terceira é 
claramente a-wa; já a forma da segunda nao é tao transparente. A forma 
da primeira, atya, é opaca. O que o Katukína sugere é que diacroni
camente ternos. o seguinte percurso: 

• 

· Existem duas constru9oes possessivas e urn só paradigma de pessoa: 

(36) com divalentes 
pessoa-NOME 

com monovalentes 
pessoa-NGR NOME 

Esta situa9ao é ilustrada em todas as línguas em que a posse com no
mes monovalentes se faz mediante o(s) NGR, como o Panare (Mattei
Müller 1974); a maior complexidade da constru9ao com monovalentes 
se deve a presen9a do NGR; 

· A seqüencia pessoa-NGR se fossiliza em marca pessoal de posse 
com monovalentes; 

· ~ marca de posse decorrente entra num processo de desgaste fonoló
gico que torna cada vez menos visível a presen9a do NGR original. 

. A seguir dou urna ilustra9ao africana deste percurso. Com 
ªJuda de dados comparativos da família mande, Manessy (1964) mos-
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tra que .. o Kpelle, língua da Libéria, passou de urna etapa (36) em que 
se tinha 

(3 7) ku wo heye 'nossa vestimenta' 

nosso#NGR#vestimenta 

a urna etapa em que a seqüencia ku w~, já fossilizada, teria padecido 
de mudan9as fonológicas que, ao obscurecer sua etimologia, resulta
ram em um segundo paradigma de posse: 

(3 8) kuo heye 
nosso#vestimenta 

'nossa vestimenta' 

A maior complexidade das marcas de po.sse co~ monov~len
tes pode n~o proceder da presen9a de um ~GR.d1acron1cament~. ~de~
tificável. E o caso dos paradigmas do S1kuan1, em que a sequenc1a 
fonológica ha das marcas para monovalentes nao se identifica com 
nada semelhante a um NGR: 

. 
coro bivalentes com monovalentes 

lº ta- taha-

2º ne- niha-

3º pe- piha-

4º wa- waha-

2) Urna constru9ao genitiva NOME + ~OME será m~is co~
pacta se o nome determinado ("possuído") for bivalente, e ma1s an~h
tica se o nome determinado ("possuído") f or monovalente. Esta e a 
distin9ao estabelecida por Seiler em termos de rela9ao interna e rela-
9ao externa (veja acima). Aqui, <levemos distinguir - o que nem 
sempre é fácil - entre duas estratégias equiv~l:ntes na ela~ora9ao da 
constru9ao analítica: com NGR ou com adpos19ao. Esses dots elemen
tos sao em efeito, equivalentes em termos relacionais: por sua nature
za diádica, ambos sao criadores de valencia, permitindo, assim, a en
trada do argumento cujo referente é o "possuidor": O Katukína - c~: 
(25), (14) - ilustra a estratégia com NGR, asstm como o Trumat 
(Guirardello 1999 :76-85). O Kayapó (Andrés Salanova, com. pess.) é 
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bem claro a esse respeito. A constru9ao genitiva com bivalente consis
te em urna simples justaposi9ao dos nomes. 

(39) kube bam 
branco#pai 

'pai do branco' 

Já a constru9ao genitiva com monovalente precisa da presen
vª de um elemento intermediador, o NGR12

: 

(40) kube ño krit 'animal de estimayao do branco' 
branco#NGR#animal de estimayao 

Nas línguas Djaru e Warrungu, da Austrália, o elemento in
termediador é urna adposi9ao, que só ocorre na constru9ao com mo
novalente, já que a constru9ao com bivalente se faz pela simples jus
taposi9ao dos nomes (Tsunoda 1992), o que nao deixa de lembrar o 
frances medieval, em que as construvoes com bivalentes, e só elas, 
podem se fazer sem recorrer a preposi9ao (Herslund 1996) 

(41) · la filie le roi 'a filha do rei' 

Sabemos que a presen9a da preposi9ao se generalizou poste
riormente, contribuindo para apagar a distin9ao entre nomes bivalen
tes e monovalentes no frances de hoje. 

3) Em diacronia, existe urna afinidade no nível sentencia! en
tre posse com nome monovalente e surgimento de um verbo "ha ver". 
Em verdade, nao sao dois tipos de elementos - NGR e adposi9ao -
que intermediam um nome monovalente e o nome do seu "possuidor", 
mas tres, pois os verbos chamados "de posse" (haver, ter) cumprem 
exatamente a mesma fun9ao, embora no nível da senten9a e nao mais 
do sintagma13

. A equivalencia funcional entre verbo de posse e NGR é 

12 
Salanova analisa diferentemente de mimo ño como "posposi~ao genitiva", embo

ra ele apresente urna distribui~o original em rela~ao as outras posposi~s. Tam
bém Guirardello considera o NGR como sendo um "genitive marker". 
13 

Devem ser distinguidas duas formas sentenciais básicas de expressao da posse. 
Urna, as vezes caracterizada como o tipo mihi est, feita de: um verbo 'ser', um sin
tagma mais ou menos oblíquo - freqüentemente locativo - incluindo a referencia 
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,. 
observada no fato tipológico de que, se urna língua possui NGR, ela 
carece de verbos possessivos (Seiler 1995 : 286). Já a afmidade entre 
verbo de posse e nome monovalente é observada no fato de que, quan
to mais um verbo é capaz de estabelecer urna rela9ao de posse, menos 
ele é compatível com nomes bivalentes: eu tenho um ca"o seria mais , 
natural do que eu tenho um pai (Seiler 1995: 291, 293). E notável 
também que em Sikuani, quando, por exemplo, o falante quer lembrar 
ao seu interlocutor que este tem maos para trabalhar, nao usa o verbo 
xaina 'ter' com o nome bivalente kobe 'mao', mas o verbo ruka 'estar 
pendurado' - que tipicamente expressa a posi~ao das partes do cotpo -
em urna constru9ao locativa equivalente a 'maos estao penduradas em 
ti'. Sabemos que nem todas as línguas apresentam um verbo 'ter', e 
que o surgimento deste pode ser datado (nas escalas relativas da dia
cronia lingüística, claro, e para famílias bem conhecidas ). Em muitos 
casos, a origem etimológica de verbos de posse ainda é visível (Creis
sels 1996: 152). Na expressao sentencia! da posse, a predica9ao que o 
verbo 'ter' instaura (tipo habeo) é urna inova9ao em rela9ao a predica-
9ao locativa instituída pelo verbo 'ser' (tipo mihi est) (Benveniste 
1966 [ 1960]). A família céltica confmna plenamente: 1) o caráter ino
vador de 'ter', dedutível do fato que, na família, só o Bretao e o Cór
nico conhecem esse verbo e que sua etimologia ainda é transparente; 
2) a cronologia entre o tipo habeo e o tipo mihi est: nessas línguas, 
'ter' tem sua origem numa constru9ao em que, justamente, um proclí
tico pessoal oblíquo se combina ao verbo de existencia (Hewitt 2002), 
ou seja, literalmente mihi est. 

4) Urna situayao de simetria entre constru9oes com bivalentes 
e constru9oes com monovalentes pode evoluir de maneira a introduzir 
assimetria, ora complexificando as constru9oes com monovalentes, 
ora simplificando as construyoes com bivalentes. A existencia de 

ao possuidor, e um sintagma nominal incluindo, em fun~ao de sujeito, a referencia a 
coisa possuída. A outra, o tipo habeo, que inverte a hierarquia sintática entre os dois 
participantes fazendo-a coincidir com a hierarquia de saliencia (possuidor > possuí
do ), promovendo assim a expressao do possuidor a fun~ao de su jeito de urna cons
tru~ao transitiva - embora estática - e relegando a expressao do possuído a fun~o 
de objeto. 
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NGR ou de adposi9oes genitivas ilustra a complexifica9ao das cons
~yoes co~ monovalentes. Exemplos de simplificayao das constru
y~es c~m d1valentes podem ser mais dificeis de aduzir. Voltemos ao 
Sikuaru. A falta de comprova9ao de que ha proceda de um ant · 
~GR é talvez urna indica9ao de que o paradigma de posse para no~~~ 
bivalentes nao passa de urna simplifica9ao fonológica do paradigma 
para nomes monovalentes: 

com monovalentes com divalentes 
lº taha .. •taa~ ta-

2º niha- *nia~ ne-

3º piha- *pia~ pe-

4º waha- *waa~ wa-

. Embora a hipó tese nao care9a de verossimilhan9a fonológica, 
o e_xemplo. Can'be a s~guir (Eliane Camargo, com. pess.) talvez seja 
mais con;mcente. A s1tua9ao de simetria que prevalece em Aparaí é 
reconstruida para o protocan'be: 

( 42) y-munku-ru 
eu-filbo-Posselna/ienáve/ 

( 43) y-tapyi-ny 
eu-casa-PosseA/ienáve/ 

'meu filho' 

'minha casa' 

, O Wayana inova eliminando um dos dois sufixos. o resulta-
do e urna constru9ao com nome divalente ("inalienável") mais sim
ples: 

(44) i-kanawa 
E u-Canoa 

( 45) i-pakolo-n 
Eu-Casa-PosseA/ienáve/ 

'minha canoa ("posse inalienável")' 

'minha casa' 
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O antigo sufixo de "posse inalienável" só ocorre em Wayana 
em constru9oes lexicalizadas: 

(46) i-emsi-li-mna 'eu sou um sem-filha' 
Eu-Filha-Posselnalienável-Sem 

5. CONSIDERA<;OES FINAIS 

A distin9ao entre "posse alienável" e "posse inalienável", 
identificada nas línguas do Pacífico por Lévy-Bruhl (1914), passou 
indevidamente da etnografia a lingüística. Ela prejudica, como salienta 
Manessy no excerto acima, a inteligibilidade de um fenómeno bem 
espalhado nas línguas do mundo. Prejudica a inteligibilidade no nível 
semantico, porque situa o fenómeno em um ambito abrangente de
mais, identificando como posse coisas que nao tem a mais remota co-

" b " " " " ·" "meu nexao com posse - meu om ro , meu nome , meu pat , . 
lado" -, e porque o situa também em. um ambito estreito demais -
nao se trata só de poder ou de nao poder se seRarar de um objeto, co
mo mostra o exemplo Achagua mencionado 4

• Prejudica também a 
inteligibilidade no nível morfossintático, porque o exotismo etnográfi
co que representa para o falante de línguas européias o tratamento 
diferenciado dos termos de anatomia e de parentesco tem impedido 
urna observa9ao mais objetiva do fenómeno no nível formal. Em gra
mática nao existe posse, existem referentes para saturar valencia no
minal. A melhor confmna9ao des te aforismo um tanto ero tal vez se ja 
fomecida, a contrario, pelas múltiplas descri9oes apresentadas mais 
ou menos no seguinte padrao: a língua tem tres classes de nomes, os 
necessariamente possuídos, os possuíveis, e os nao possuíveis. Obser
vamos invariavelmente que a última classe contém nuvens, ventos, 

14 Mais dois exemplos. "Relato" em Sikuani recebe tanto um tratamento de divalente 
("inalienável") quanto de monovalente ("alienável"). No primeiro caso, "relato de 
Fulano" pode significar que Fulano é a personagem do relato, ou que ele é o ~arra
dor. Com a marca de "posse alienável", Fulano só pode ser o narrador (Que1xalós 
1998 : 111 ). ''Meu irmao" em gbaya - África Central - com tratamento de diva
lente ("inalienável") é urna expressao vocativa, e com tratamento de monovalente 
("alienável") é urna expressao referencial (Moñino 2003 : 194-195). 
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rios e montanhas. Esta abordagem constitui urna descri9ao etnográfi
ca da língua. O que a gramática mostra sao duas classes de nomes 
divalentes e monovalentes. "Nuvem" é um nome monovalente. O fat~ 
dele ~~o entra~ em cons~9oes ':possessivas" nao é urna questao de 
gramatica, e s1m de soc1edade. E plausível que: 1) o dia em que os 
falantes p.recisarem comunicar sobre nuvens como sendo da proprie
dade particular de alguém, eles logo inserirao "nuvem" em constru
~?es "possessivas" sem mudar nada na gramática15e 2) caso a língua 
d1sponha de NGR, essas constru9oes"possessivas" serao necessaria
mente com NGR. 

Se levam?s a sério a natureza predicativa dos nomes, consta
~mos que, em efe1to, tudo se reduz a urna questao de valencia, e que a 
d1feren9a formal, mas também semantica, entre 'ombro' e 'bicicleta' 
nao dista muito da diferen9a entre 'cortar' e 'andar'. 'Cortar' e 'om
bro' sao simplesmente no9oes mais inerentemente relacionais do que 
'andar' e 'bicicleta' - e 'nuvem', claro. Assim como núcleos verbais 
recorrem a mecanismos regulares e produtivos de mudan9a de valen
cia~ ~úcleos nominais podem aumentar ou diminuir a valencia para 
moébficar sua estrutura argumental e traduzir, destarte, diferentes en
foques semanticos de urna aparente mesma realidade. Os chamados 
'~lassificadores genitivos' nao sao outra coisa distinta desses disposi
tivos de mudan9a de valencia. Sua fun9ao classificatória é secundária. 
Iss~ justifica o paralelo com as constru9oes aplicativas, paralelo que 
cre10 ser capaz de nos levar a um melhor entendimento, tanto das 
constru9oes de núcleo nominal, quanto das constru9oes de núcleo ver
bal. Para essa classe de morfemas, denomina9oes que salientam sua 
natureza relacional parecem mais apropriadas, seja aplicativos nomi
nais (Ribeiro ), seja Nomes Genéricos Relacionais. É fácil deduzir . . ' nessa perspectiva, que um smtagma genitivo provido de um NGR está 
longe de ser estruturalmente amorfo, possuindo, bem pelo contrário 
urna organiza9ao interna análoga a da senten9a transitiva. ' 

Finalmente, a maneira como os sistemas gramaticais, particu
larmente no ambito da morfología, tratam tal distin9ao sugere que as 
constru~oes monovalentes ("alienáveis") sao, em algum sentido, mar-

15 
Cf "H · ey, you, get off ofmy cloud!", Rolling Stones, década de 60. 

197 



FRANCESC QUEIXALÓS 

cadas - ou derivadas - em rela~o as constru~s divalentes ("inalie
náveis") mais básicas. As implica9oes diacrónicas desta proposta nao 
tem recebido urna aten9ao sistemática, que eu saiba. Minha intui9ao é 
que deveríamos esperar poder observar, na evolu9ao dos sistemas 
gramaticais, que: 

1) o surgimento da distin9ao entre duas classes de nomes se 
faz mediante a cria9ao de urna constru9ao "alienável", ora genitiva 
com NGR ou adposi9ao, ora predicativa com um verbo de tipo "ha
ver", sempre nessa dire9ao. Manessy (1964) mostra que em proto
Mandé só existia a constru9ao genitiva compacta, e que a constru9ao 
analítica, com um elemento intermediador, foi o resultado de urna 
inova9ao16

; 

2) Simetricamente, a elimina9ao da distin9ao passa pela gene
raliza9ao da constru9ao "alienável"; aquí vem a tona a observa9ao de , 
Moñino (2002:196) acerca do Sango - Africa Central - : a língua 
possui tres constru9oes genitivas, urna compacta para termos de paren
tesco e anatomía, duas analíticas - com preposi9ao - para os outros 
nomes (segundo o nome seja animado ou nao); no início do século 
vinte o Sango se tomou língua franca; no processo desapareceu a dis
tin9ao tripartite, tendo sobrevivido unicamente urna das constru9oes 
analíticas (a de preposi9ao para niio animado17

). 

16 O Mundurukú, segundo os dados de Pican90 (2003), combina a estratégia NGR 
("possessive prefix e- separating the possessed noun from its possessor") com urna 
estratégia mais leve (e aparentemente mais recente): "most nouns designating 
culturally basic items no longer require possessor specification [ . . . ], although they 
take the same set of possession markers as obligatorily possessed nouns when 
r,ossessed" (sublinhado meu: FQ). 

7 O sublinhado almeja salientar que nao é alheia a este fato do Sango - que diz 
respeito as condi9oes sociais de utiliza9ao da língua como fator de mudan9a diacró
nica - a freqüencia com que, no bojo de urna sociedade tradicional em situa9ao de 
contato, o uso da consttu9ao com NGR é refor~ado pela necessidade de expressar 
posse em rela9ao a no9oes emprestadas referindo objetos manufaturados. No que 
tange ao surgimento do verbo «haver>>, Webb (1977) demostrou que há urna correla-
9ao estatística nao-aleatória entre línguas providas deste verbo e sociedades comple
xas baseadas na aquisi~o e controle da propriedade. 
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14 
ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS 

DOS DEITICOS PRONOMINAIS 

EMAGUARUNA 

(JÍVARO) 

Angel Corbera Mori 

Todas as línguas possuem pronomes demonstrativos, mas suas 
características funcionais, formas e usos variam de urna para outra. 
Tres critérios básicos definem os demonstrativos: a) os demonstrativos 
funcionam como expressoes deiticas em constru9oes sintáticas especí
ficas, b) eles ocorrem em situa9oes pragmáticas de uso, c) sao defmi
dos mediante tra9os semanticos específicos. O estudo dos deiticos de 
urna língua deve incluir a estrutura morfológica, os tra9os semanticos, 
as fun9oes sintáticas e os usos pragmáticos. Sobre a base desses pres
supostos, apresento neste trabalho urna descri9ao preliminar das carac
terísticas morfossintáticas dos pronomes demonstrativos na língua 
Aguaruna (Jívaro). 

l. CARACTERÍSTICAS MORFOLóGICAS 

O Aguaruna apresenta tres raízes básicas que sao relaciona
das com os pronomes demonstrativos: --
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(1) 
jujÜ 'este (a)', 'isto'1 

'esse (a)', 'isso' 
'aquele (a)', 'aquilo'2 

, 
anu 
, 
au 

Uma quarta raiz {nú ~ nunú}, traduzida como 'aquele (a)' 
[nao visível], ocorre freqüentemente em textos narrativos, principal
mente mitos, como nos textos coletados por Chumap Lucía & García
Rendueles (1979) e Larson (1978, 1996). 

As formas citadas em (1) sao as bases que recebem as marcas 
morfológicas que correspondem a toda palavra nominal em Aguaruna 
(Corbera, 2000). Como os pronominais possuem características dos 
nomes, aftxos nominais acoplam-se a esses pronominais, alguns deles 
sao: {-shakam} 'aditivo'' {-ke} 'restritivo'' {-sha} 'dubitativo'' 
{-nau} 'genitivo', {-jáí} 'instrumental', {-ka} 'defmido ou tópico', {
ka} 'interrogativo', {-na} 'objeto direto', {-chau} 'negativo'. Os da
dos em (2) mostram a forma9ao de urna base pronominal + alguns 

desses afixos. 
(2) 

a)jujÜ - shakam 
demons - também 

m1n1 -
Vtr -

tf 
3imp 

'que este também venha'3 

b) anu - ná - k sujÜ - ta - ja - i 'só isso vou vender' 
demons-obj - tóp vender-fut - 1 - decl 

c)án-jat 
demons-instr 

maán - ia - mi 'com isso vamos lutar' 
lutar - recip - 1 pl.imp 

1 Os exemplos citados neste trabalho serao apresentados de acordo com a grafia 
usada nas escolas bilíngües. 
2 Esse demonstrativo é usado também para indicar a terceira pessoa do singular. 
3 As abreviayües e símbolos usados neste trabalho sao: 1, 2, 3, indicam pessoas; abl: 
ablativo; acus: acusativo; asp: aspecto; decl: declarativo; com: comitativo; 
cop:copulativo; demons:demonstrativo; deit: deitico; dim: diminutivo; dub: dubitati
vo; fut: futuro; gen: genitivo; imp: imperativo; int: interrogativo; instr: instrumental; 
lit: literalmente; loe: locativo; neg: negativo; nom: nominativo; mnlz: nominaliza
dor; N.P: nome próprio; obj: objeto; pass: passado; pl: plural; poss: possessivo; 
recip: recíproco; rest: restritivo; tóp: tópico. 
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As bases demonstrativas também hospedam dois sufixos adi
cionais: o copulativo {-wai} e o diminutivo {-uchi}, como se ve em 
(3a) e (3b): 
(3) 

a) jujó - wai 
, . 

anu - wat 
, . 
au - wa1 

'este (a) é' 
'esse (a) é' 
'aquele (a) é' 

b) jujÜ- ke - uch4 

anú-ke-uch 
áu - ke-uch 

As bases {jujÜ}, { anú} e { áu} funcionam como advérbios 
quando recebem o sufixo locativo {-í}, como em (4): 
(4) 

jujó - (w)t 'aqui' anú - (w)i' 'aí' áu - (w)r 'lá' 

Em suma, os demonstrativos em Aguaruna ocorrem como 
pronomes independentes, morfologicamente recebem ou nao flexao 
nominal, dependendo de sua fun9ao sintática, como se verá na seguin
te se9ao. 

2. CARACTERÍSTICAS SINTÁTICAS 

Segundo Diessel (1999), os demonstrativos nas línguas ocor
rem em quatro contextos sintáticos diferentes: a) sao usados como 
pronomes independentes em posi9oes argumentais, b) podem co
ocorrer como nome no sintagma nominal, c) funcionam como modi
ficadores verbais e d) aparecem em ora9oes copulativas e nao verbais. 
Essas quatro ocorrencias sao identificadas funcionalmente como: a) 
pronominal, b) adnominal, e) adverbial e d) identificacional. 

Em Aguaruna, nao é necessário reconhecer categorias grama
ticais diferentes, pois as mesmas bases deiticas adquirem as quatro 
fun9oes citadas por Diessel. 

2.1. Os demonstrativos como adnominais 

Em Aguaruna, a rela9ao dos elementos no sintagma nominal 
é [núcleo] + [modificador] quando se trata de nome + adjetivo, exem-

4 
O diminutivo {-uchi} se soma a base só depois do morfema restritivo {-ke}. 
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plos (5a); demonstrativos +núcleo quando a constru~ao é determinan
te+ nome, exemplos (5b-d): 
(5) 

a) míshu shuwín waká - m - e 
gato preto subir - pass - 3 

'o gato preto subiu no teto da casa' 

b) jujÜ ámpi á - ina - u 
demons remédio ser - pi - nmlz 
'leva estes remédios' 

. ' Jega- num 
casa - loe 

ju - kí - ta 
levar-asp - 2imp 

e) níi yuwá - ti' anu - ná paámpa - n 
3 comer - 3imp demons-acus banana - acus 

'que ele coma essa banana' 

d) áu jéga á - ina - u 
demons casa ser - pl - nmlz 
'aquelas casas sao deles/as' 

ditá - nu - i 
3pl - gen - cop 

2.2. Os demonstrativos em posi~io argumental 

Os demonstrativos pronominais sao substitutos de um nome 
ou de um sintagma nominal (Schachter, 1985 :25). Dadas suas propri
edades nominais, esses pronominais recebem as categorías morfológi
cas que defmem a classe nome em Aguaruna, entre elas os sufixos 
listados na se~ao (1) deste trabalho. 

Os nomes plenos em Aguaruna levam marcas morfológicas 
quando ocupam posi~oes argumentais, também os demonstrativos sao 
identificados por casos morfológicos quando ocorrem nessas posi~oes, 
como mostram os exemplos a seguir: 

( 6) Em posi900 de sujeito 
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demons-nom canoa dizer - nmlz - cop 
'esta se chama canoa' 
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b) anú - 0 mí - na 
demons -nom 1 - gen 
'es se é meu irmio' 

Em posi900 de objeto 

yatsú -jü - r 
irmao - poss - cop 

c)jujÜ - na 
demons - acus 
'vou levar este' 

ju - kí - ta - ja - i 
levar-asp - fut - 1 - decl 

d) anu - ná - k sujá - k - ta - ja - i 
demons-acus-tóp vender - asp - fut - 1 - decl 
'venderei apenas isso' 

2.3. Advérbios demonstrativos 

Os advérbios demonstrativos sao deiticos locativos que se 
fonnam com ? sufixo locativo {-í } , ou seja, [[ demonstrativo ]locativo] 
-?[advérbio demonstrativo]. Os exemplos em (7) mostram algumas 
constru~oes com advérbios demonstrativos. 
(7) 

a) áme jujá- (w)t pujú - sa - m tíkich yáji 
2 demons loe ficar - asp - 2 outro cipó 

'voce fique aqui e prepare mais cipó'5 

b) áme anú - (w)t ekéem - sa - ta 
2 aí - loe sentar - asp - 2imp 

'voce senta aí, por favor'. 

ukui - já - ta 
preparar-asp-2imp 

c) áu - (w)r túke pujú - s - cha - tta - me - k 
demons-loc sempre ficar - asp - neg - fut - 2 - int 
'voce nao ficará lá para sempre?' 

SB . 
anzsteriopsis Caapi. 
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2.4. Identificadores demonstrativos 

Os demonstrativos definidos como identificadores por Dies
sel ( 1999) empregam-se para f oc alizar a atenyao do ouvinte sobre as 
entidades numa determinada situayao ou contexto discursivo. Nao há 
evidencias fonológicas ou morfológicas na língua Aguaruna para pos
tular os identificadores como urna classe distinta dos demonstrativos. 
As bases demonstrativas sao interpretadas como identificadores ao 
receberem o sufixo copulativo {-wai} como em: 
(8) 

a) jujiÍ - wai mí - na nuwá - g 
demons - cop 1 - gen mulher - 1 poss 
' esta é minha mulher' 

b) anú - wai akajÜ - n wíi sujiÍ - tata - ja dú - ka 
demons-cop espingarda-acus 1 vender - fut - 1 demons-tóp 
'essa é a espingarda que (eu) quero vender' 

e) áu - wai wíi pujú - s - bau - k 
demons-cop 1 viver - asp - nmlz - tóp 
'esse é o lugar onde morei' 

3. CARACTERÍSTICAS SEMÁNTICAS 

Dois tipos de trayos definem semanticamente os demonstrati
vos: a) trayos deiticos relacionados com a localizayao do referente e 
seu centro deitico, b) trayos qualitativos vinculados as propriedades do 
referente. 

3.1. Tra~os d@iticos 

Segundo Anderson & Keenan ( 1985), os deiticos espaciais de 
urna língua podem ser caracterizados como sistemas "distance
oriented" ou como "person-oriented" (op. cit.: 282). Assumo, neste 
artigo, que o Aguaruna está orientado pela distancia e nao pela pessoa. 
Sendo assim, os demonstrativos e os deiticos adverbiais nessa língua 

208 

ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS DOS o~mcos PRONOMINAIS EM AGUARUNA (JÍVARO) 

podem ser definidos pelos trayos semanticos [próximo], [mediato] e 
[distante]: 
(9) 
Tra9os jujiÍ jujiÍ - (w)I 

, 
anu anú- (w)r áu áu - (w)i 

, . 
prox1mo + + - - - -
mediato - - + + - -
distante - - - - + + 

' este' ' aquí' ' esse' 'aí ' 'aquele' ' lá' 

Adicionalmente, duas palavras que servem como indicadoras 
de orientayao geográfica, tomando como referencia o sentido da cor
rente das águas dos rios, poderiam ser tratadas também como expres-, 
soes deiticas. A primeira nuft - num ' rio acima' (lit. ' em seu nariz') 
significa navegar contra a corrente do rio, a segunda tsumú - num 'rio 
abaixo' indica viajar seguindo a direyao das águas dos rios, como se 
ve em (10): 
(10) 

a) tsuniú - num 
rio abaixo-loc 

, . 
we - a - Ja - 1 

ir - asp - 1 - decl 

b) nují - num wé - . a - ja - i 
nariz - loe ir - asp - 1 - decl 

3.2. Tra~os qualitativos 

'vou rio abaixo' 

'vou rio acima' 

Os trayos qualitativos dos demonstrativos provem informa
c;oes sobre a animacidade, sexo, número, humanidade, entre outros, do 
referente. Dos seis trayos qualitativos descritos por Diessel (1999)6

, 

somente a categoria número pode ser considerada relevante para os 
demonstrativos do Aguaruna. Nesta língua, os demonstrativos adqui
rem as características de plural quando ocorrem em conjun~ao como 
verbo nominalizado {á-ta} 'ser', 'haver' (Corbera, 2000). 

6 Os tra~os citados sao "ontology, animacy, humanness, sex, number [e] bounded
ness" (p. 47) 
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"' 4. CARACTERÍSTICAS PRAGMÁTICO-DISCURSIVAS 

A fun9ao primária dos demonstrativos é a de orientar o ou
vinte nos contextos discursivos, focalizando sua aten9ao nos objetos, 
as localiza9oes e as pessoas. Segundo Halliday & Hasan (1976), os 
demonstrativos sao elementos de referencia, is to é, nao possuem in
terpreta9ao semantica por si mesmos, eles remetem a outras co?stru-
9oes do discurso necessárias para sua interpreta9ao. Nesse sentido, a 
referencia pode ser textual ( ou endoforica) e nao textual ( ou exofóri
ca). A exofórica é a deixis nao textual por se tratar de elementos que 
denotam entidades localizadas f ora do texto lingüístico. A referencia 
endoforica, por sua vez, remete-nos a urna entidade interna que se 
encontra no próprio texto. Essas referencias sao tratadas como anafó
ricas quando a palavra deitica ocorre depois da expressao correferente, 
e catafóricas quando a palavra deitica se posiciona antes da ex pres sao 
correferente (Halliday & Hasan, 1976; Beugrande & Dressler, 1997). 

Diessel ( 1999) inclui na referencia endofórica os deiticos dis
cursivos e os deiticos de reconhecimento ("recognitional uses"). Os 
discursivos fazem referencias a proposi9oes, nao sendo, portanto, cor
referentes com um SN precedente. Os deiticos de reconhecimento 
indicam que o ouvinte é capaz de identificar o referente com base em 
seu conhecimento compartilhado como locutor. Neste artigo, limitar
me-ei apenas a mostrar dados em que é possível identificar os usos 
anafóricos e os discursivos. 

4.1. Uso anafórico 

Os demonstrativos anafóricos sao corref eren tes com o no me 
ou o sintagma nominal caracterizado como seu antecedente. Essa rela-
9ao pode ser vista nos seguintes dados: 
(11) 
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a) nuéva vída - k tikíma yáig - chi, ju - ná - k dekás 
nova vida - tóp muito pequeno-dim demons-acus-tóp verdade 

yakta - uchí - n tá - ja - i 
povo - dim - acus dizer-1 - decl 
'Nova Vida é muito pequenina, eu digo que é um povoado muito 
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pequenino' (Larson, 1996:185) 

b) kúntin á - ida - u - shkam ashí ayá - wa - i; úntsu imá 
animal ser - pi - nmlz-também todos há - 3 - decl mas só 

páki á - ina áu - k ju - í - g káun - chau - wa - i 
javali ser - pl deit-tóp deit- loe - tóp vir(pl) - neg - 3 - decl 
'há também toda classe de bichos de ca~a, mas só os javalis, esses 
nao vem por aqui' (Larson, 1996: 185) 

Essas duas constru9oes fazem parte de um texto expositivo 
em que o falante descreve a aldeia onde vive. Em (l la), o anafórico 
ju-ná-k, inclusive com marcas de acusativo e de tópico, refere-se a 
aldeia 'Nueva Vida', um sintagma nominal cuja fun9ao é ser o sujeito 
sintático da primeira ora9ao. Como junák leva a marca {-na} 'acusati
vo', deve ser interpretado como correferente do sintagma nominal 
objeto, ou seja, yákta- uchi-n 'aldeia-diminutivo-acusativo' da segun
da ora9ao. Eip (l lb), o anafórico áu-k, marcado com {-k} 'tópico', 
tem como antecedente o sintagma nominal pluralizado [páki á-ina] 'os 
javalis'. 

4.2. Uso de deiticos discursivos 

Os deiticos discursivos nao tem como antecedente um nome ou 
um sintagma nominal. Os discursivos focalizam a aten9ao do ouvinte 
sobre o significado expresso por urna ora9ao, um parágrafo ou mesmo 
urna história completa. Os demonstrativos em (12) podem ser conside
rados como deiticos discursivos. 
(12) 

a) Ju - ná ashí adáijag jújai tsuwáamatia . '. JU 
esse-obj todo mencionado isso-com um-que-cura olho 

najamín achiijátkamtaig 
isso-que-faz-doer se-nos agarra 
'Tudo isto que tenho mencionado sao as coisas que usamos 
quando curamos urna dor de olhos'. (Larson, 1996:192). 
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A 

b) Dú - ka áyatak áugmatmawai. Tíkich wáinkaush atsáwai. 
isso-tóp só relato-é outro aqueles-que-viram nao-há 

Tújash múun áugmatiag jiikíu áinawai. 
mas adultos contando-relatos uns-que-o-sabem eles-sao 

Jú - ka múun pachíaku túnawai 
isso-tóp adultos aqueles-que-lembram eles-o-contam 
'Isto é apenas um relato. Nao há ninguém que tenha visto quando 
isto ocorreu. Mas os velhos o relatam. Relatam-no os velhos que 
se lembram'. (Larson, 1987:283) 

Os demonstrativos em (12a) e (12b) nao se referem a um no
me ou sintagma nominal específico. Eles ocorrem em textos narrativos 
quando o falante conclui sua exposi~ao fazendo um resumo do narra
do. Em (13), ao contrário, o demonstrativo é um deitico discursivo 
catafórico, pois funciona como introdutor da história a ser narrada: 
(13) , . 

Núna múun áunmatainak. Túke, Etsa numpí dakák tukuáu ása 
'lsto contavam os velhos. No lugar que Etsa sempre esperava 
((os) macacos), perto do númpi para ca~á-los, (aí mandou o 
homem, dizendo-lhe: ... )'. 

(Chumap Lucía & García-Rendueles, 1979:122). 

5. CONSIDERA<;OES FINAIS 

Apresentei urna descri~ao preliminar dos demonstrativos em 
Aguaruna. Considerei as características morfológicas, sintáticas, se
manticas e os usos pragmático-discursivos dessas palavras funcionais. 
Contudo, como se pode notar, mais estudos sistemáticos sao necessá
rios para conseguir entender o funcionamento dos demonstrativos, 
sobretudo, em se tratando dos usos pragmático-discursivos. 

Diferentemente da tipologia apresentada por Diessel (1999), 
nao encontrei evidencias módicas ou fonológicas para se reconhecer 
categorias diferentes no sistema deitico da língua Aguaruna. N essa 
língua, todas as categorias deiticas tem em comum os demonstrativos 
üujÜ}, {anú} e {áu}. 
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A CONSTRUc;AO GENITIVA EM CAXINAUÁ (PÁNO) 

15 
A CONSTRU<;ÁO GENITIVA 

EM CAXINAUÁ (P ÁNO) 

Eliane Camargo 

A literatura lingüística (Creissels. 1995, 1997, Mithun. 1999, 
Payne. 1997) que trata das constru9oes genitivas aponta para tres con
juntos prototípicos de relacao que o elemento possuidor tem com o 
elemento possuído: a relacao entre urna pessoa e os membros de sua 
família, a relacao entre urna pessoa e as partes de seu corpo e a rela9ao 
entre urna pessoa e os objetos que tem a sua disposicao de maneira 
mais ou menos permanente. Essa rela9ao pode diferenciar urna posse 
de propriedade inerente de urna posse de propriedade inalienável e/ou 
ainda de urna posse de propriedade alienável. Para Creissels ( 1997), a 
posse inerente provém geralmente de conceito social. Na posse inalie
nável, o elemento possuído está intrinsecamente ligado ao elemento 
possuidor, como as partes do corpo humano, termos de parentesco e 
objetos culturalmente apreendidos como inalienáveis. Já na posse aliená
vel, o elemento possuidor nao depende do elemento possuído, poden
do transferi-lo para outra pessoa. Do ponto de vista semantico, as rela-
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9oes de posse descritas acima nao sao pertinentes em caxinauá, língua 
que distingue a rela9ao entre +humano e -humano. 

O presente estudo propoe urna análise descritiva da constru-
9ao genitiva em caxinauá1

; mostrando os critérios morfossintáticos 
que a definem, bem como a rela9ao semantica que o elemento possui
dor mantém com o elemento possuído. Por outro lado, mostra a f orte 
afinidade morfossintática entre as constru9oes genitiva e locativa. 
O sintagma genitivo apresenta ainda propriedades de sujeito quando 
está em urna constru9ao predicativa bi- ou trivalencial. Essas tres 
constru9oes compartilham um mesmo tratamento morfológico. 

l. A CONSTRU<;ÁO GENITIVA 

A distin9ao optada em caxinauá, que elege a dicotomia 
«+humano 00 -humano» como o tra90 semantico pertinente na rela9ao 
de posse, remete a categoria da humanitude2

• Esta re grupa os elemen
tos humanos e os assimilados, i.e., aqueles nao humanos, porém con
cebidos enquanto tal, na rela9ao de perten9a, em que recebem o mes
mo tratamento morfológico que os primeiros. A lua e alguns animais 
compoem esta restrita classe dos assimilados. 

Na escala hieráquica dos elementos, os elementos humanos 
situam-se num extremo, ao passo que os elementos nao humanos ocu
pam a outra ponta. A ordem dos elementos ocupada nessa escala é 
descrita como a pessoa, seguida dos nominais humanos e entao dos 
nao humanos (Silverstein, 1976, Dixon, 1994 e Payne, 1997). Em ca
xinauá, essa escala é, nas constru9oes genitivas, ocupada pelos clíticos 
de la e 2a. pessoas, o demonstrativo ha (também de valor anafóri
co/catafórico) e os nomes, que remetem aos humanos e assimilados, 
sao os elementos que compoem a categoria de +humanitude. Os ele
mentos, tais como animais, vegetais e objetos, compoem a categoria -
humanitude que, ªº contrário, nao sao especificados morfologicamente. 
Na escala hierárquica dos elementos, o demonstrativo ha, que marca a 
posse tanto de elementos humanos como a de elementos nao humano, 
é indicado no meio da escala. 

1 Língua falada na bacía dos ríos Juruá-Purus, entre o Peru e o Brasil. Os dados analisados 
foram coletados na regiAo do alto río Purus (Peru}, entre 1994-1999. 
2 Termo emprestado a G.Lazard (1994). 
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+humanitude B -humanitude 

clíticos > humanos > demonstrativo > animados > inanimados 

O ·sufixo -an e suas variantes -in e -n (ver §4.) marcam o 
caso genitivo em (pro)nomes, com exce9ao da 3a. pessoa do singu
lar, que recebe o morfema do caso instrumental -wan. Essa marca-
9ao afeta o elemento determinante (de), ou seja, o elemento possuidor 
+humano. 

1.1. Os clíticos e o demonstrativo 

Determinados por natureza, os pronominais em fun9ao geni
tiva sao marcados por -n ou -wan: 

Os clíticos, representados pelas la. e 2a., sao marcados pelo 
sufixo genitivo -o : 

l. CLÍTICOS 

SINGULAR 

. la. ~-n 

2a. . 
llll-D 

(la) ~-n bak~(1SG3-GEN filho) 

(lb) mi-n bak~ (2SG-GEN filho) 

(le) nu-ku-n bak~ (l-PL4-GEN filho) 

(Id) ma-tu-n bak~ (2-PL5-GEN filho) 

PLURAL 

nu-ku-n 
ma-tu-n 

'o meu filho' 

'o teu filho' 

'o nos so filho' 

'o filho de voces' 

De uso exofórico, a 3a. pessoa é, na constru9ao genitiva, 
marcada pelo demonstrativo ha6

, ao qual prendem-se os sufixos -o e 
-wan: 

3 
As abreviaturas empregadas sio: A(gente ), ASP( ecto estado), ASS( ertivo ), C( onsoante ), Da 

'determinante', D(eterminad)o, dem(onstrativo), GEN(itivo), INSTR(umental), IN
~R(rogativo), lit(eral), LOC(ativo), P(aciente), PL(ural), PROG(ressivo), S(ujeito), SG 
singular', V(ogal). 

: A forma de plural -ku é um especificador da 1 a. pessoa. 
A ~orma -tu especifica a 2a. e 3a. pessoa do plural que remete a um plural bomogeneo, 

refermdo-se as pessoas do grupo social do enunciador ou aquelas que lhe sao próximas por 
consangüinidade ou alian~a. 
6 

A partícula ha remete ao pronome demonstrativo e o pronome de 3a. pessoa, comumente 
~mpregado quando se faz referencia a urna pessoa/animal de quem/do qual se fala ou quando 
ignora-se o nome da pessoa. 
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,. 
II DEMONSTRA TIVO EXOFORICO . 
SINGULAR PLURAL 

3a. ha-wan ha-tu-o 

ha-bu-o 

A combinatória ha-pl-, que remete as formas do pluraF, asso
cia-se o sufixo genitivo -n (2). A marca de instrumental -w~n prende
se ao pronome ha, especificando a 3a. pessoa do singular (3): 

(2a) ha-tu-n hiwa (3-PL-GEN / casa) 
(2b) ha-bu-n hiwa (3-PL-GEN / casa) 
(3a) ha-wan hiwa (3-INSTR / casa) 
(3b) ha-wan baka (3-INSTR I filho) 

1.2. Os humanos e assimilados 

'a casa deles' 
'a casa deles' 
'a casa dele' 
'o filho dele' 

Os humanos. A rela9ao entre o elemento possuidor com ele
mentos possuídos seja de natureza material ( 4), seja de natureza de 
parentesco (5a-b) seja ainda anatómica (5c) é marcada pelo morfema 
genitivo -{ali} n. Somente o termo detenninante, representado por um 
elemento +humano, recebe a marca de caso: 

(4) huni-n hiwa (hornero-GEN/ casa) 'a casa do homem: 
(5a) madia-n oona (maria-GEN/ esposo) 'o esposo da Mana' 
(5b) huni-n baka (hornero-GEN/ filho) 'o filho do horoem' 
(5c) huni-n taa (hornero-GEN / pé) 'o pé do homem' 

As constru9oes gen1t1vas em que o elemento possuidor 
+humano nao recebe o sufixo de caso sao agramaticais, mesmo mar
cando urna leitura de indetermina9ao: *ainbu ~ 'pé de mulher', 
*ainbu hiw~ 'casa de mulher', *madia hiw~ 'casa de Maria'. 

Nao raro nas línguas amazónicas, ao menos, ao designar a 
posse de um animal, este só é representado enquanto 'animal domesti-

7 o sufixo -bu indica um plural heterogeneo que se refere as pessoas em geral, sem especifi
cayio da relaiy3o que o enunciador venha a ter com elas. 
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cado/de estima9ao'. O caxinauá nao foge a regra. Esta língua admite 
como elemento possuído os animais de cria9ao (kaman 'cachorro' 
(6a), o animal de ca9a morto (6b), destinado ao consumo, e eventual
mente algum animal de ca9a vivo como 'macaco' ~inu, que pego vivo 
destina-se geralmente a troca ou a venda fora de território caxinauá. 
No mais, o animal de ca9a vivo (6c) nao entra na rela9ao de posse. 

(6a) huni-n kaman (hornero-GEN / cachorro) 'o cachorro do homem' 
(6b) huni-njuinaka (homem- GEN / caya) 'a cayado homem' 
(6c)*huni-n anu (homem-GEN /paca) 'a paca do homem' 

Os elementos assimilados. Na rela9ao entre os elementos 
que pertencem a categoria da +humanitude, encontram-se alguns ele
mentos animados nao humanos, como duas espécies de f ormigas8 (hi
sis e hima) e urna espécie de pássaro (~an~). Tais animais nao sao con
siderados humanos pelos caxinauás, que apreendem-nos sob urna per
cep9ao cultural na qual tais f ormigas trabalham como os homens e 
conhecem urna organiza9ao com 'chef e' como a deles, como sugere o 
enunciado: hisis ~an~n ibu haja, huni k:uin k~ska-ki 'a formiga hisis 
(sp.) tem chefe como os caxinauás'. Da hisis, em particular, ressaltam 
a limpeza de seus terreiros e também pelo o fato de terem perto do rio 
puinti 'cagatórios' limpos. 

Com o pássaro ~an~ 'saí-azul', há um simbolismo intimamen
te ligado as visoes provocadas pelo alucinógeno ni~i p~ 'ayahuasca': 
ele traz imagens de aldeias despovoadas9

• A constru9ao abaixo, boje 
cristalizada, remete a metáfora relacionada a um plano simbólico de 
poder, aquela do 'mestre do pássaro ~an~': 

(8) ~n;rn ibu (jan;>-GEN / homem) 'o chefe político' 

A constru9ao em (9a) 'netos da lua' é urna metáfora que re
mete as estrelas mais brilhantes e visíveis até a aurora. Trata-se de 

8 
Aparentemente, para os caxinauás as abelhas n3o entram nessa categoría de animados com 

urna chefia e com um trabalho organizado. 
9
Kensinger informa que suas pequeninas penas eram presas em um cinto usado so mente pelos 
chefes de aldeia, atribuindo-lhes o poder de reunir/compor urna 'aldeia' (comunicayao 
pessoal, 1994). 

219 



EUANE CAMARGO 

... 
urna constru~ao genitiva em que o sufixo -n intervém, outorgando a 
lua ( ~) o tra90 +humano. Isto corrobora com o saber caxinauá para 
quema lua é a cabe9a de um personagem mitológico Gu~ nawa) que 
a teve decepada após ter cometido incesto com sua irma10

• O paradig
ma (9a-b) evidencia esse tratamento +humano dado ao termo 'lua' ao 
receber a marca genitiva -n: 

(9a) u~<>n baba (lua-GEN / neto) 'o neto da lua' 
(9b) madia-n baba (Madia-GEN / neto) 'o neto de Maria' 

1.3. Os elementos nlo humanos e os inanimados 

O elemento possuidor, representado por um elemento nao 
humano, seja animal, seja material, nao é marcado pelo caso genitivo, 
a ordem De > Do, porém, se mantém. Para os determinantes, represen
tados por elementos animados nao humanos, a rela9ao entre os ele
mentos pode ser do tipo biológico (lOa), anatómico (lOb) ou ainda 
material (lOc, 11). Ao comparar as constru9oes (10-11), nota-se que 
as estruturas compartilham o mesmo tra~o semantico, a de -humano: 

( 1 Oa) talcada bale~ (galinha / filhote) 
( 1 Ob) talcada ~ (galinha / pé) 
(lOc) takada hiw~ (galinha I casa) 
( 11 a) tamu ~au (bochecha / osso) 
( 11 b) hi punjan ( árvore / bra90) 
( 11 c) mani mutsa (banana I mingau) 

2. A MORFOLOGIA DO GENITIVO 

'pinto' (lit. filho de galinha) 
'pé de galinha 
'galinheiro' (lit. casa de galinha) 
'osso de rosto' 
'galho de árvore' 
'mingau de banana' 

A marca do genitivo apresenta variantes morfofonológicas, 
que afetam todos os (pro )nominais, com exce9ao da 3a. pessoa do 
singular, especificada pelo caso instrumental. 

100s caxinauás, referindo-se a imagem que vemos na lua, enunciam ser a ca~ do persona
gem mitológico que lá está cm pé: jub;> nawa b~ka ni-a-ki (yube I nawa I cabe~ / em.pé-est-ass) 
'a cabeya do Yube Nawa está em pé (lá no alto)' . 
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2.1. O sufixo -{A/I}N 

. , A f orm~ plena do caso genitivo -an agrega-se ao lexema, 
C~JO nucleo ,~ª s~laba final é a vogal posterior /u/ (12) ou quando a 
sllaba final e 1nd1c.ada por um coda silábico ( 13 }, representado pelas 
consoantes corona1s /ni, Is/,/~/: 

(12a) ainbu-an hiw~ (mulher-GEN casa) 
(12b) madiu-an hiwa (madiu-GEN casa) 
(13a) bu~n-an hiw~ (bu~n-GEN casa) 
(13b) sian-an hiw~ (sian-GEN casa) 
(13c) elias-an hiwa (elias-GEN casa) 

'casa de mulher' 
'casa de Mário' 
'a casa de Busa' 
'a casa de Sia' 
'a casa de Elias' 

O alomorfe -in prende-se ao nome com sílaba final CVC 
ten~o. como núcleo a vogal anterior alta /i/, produzindo urna hannoni~ 
vocahca: 

(7a) hisis-in hi~~ (hisis-GEN casa) 'a casa da hisis' 

, , · Nos demais contextos, aparece a consoante -n, que se prende 
a s1~aba fm~l ~e palavra do tipo CV (4), aos clíticos (1) e ao demons
trat1vo exofonco no plural (2). 

2.2. O sufixo -WaN 

A .marca de ~aso instrumental -wan11 agrega-se ao pronome 
d.emonstrattVO ha, CUJa combina9ao ha-wan remete a 3a. pessoa do 
singular em fun~ao genitiva (3b, 14)12: 

(14a) ha-w~n nu~ (dem-INSTR faca) 
(14b) huni-n nu~ (homem-GEN faca) 

'a faca dele' 
'a faca do homem' 

110 . 

2 
instrumental -w""1 associado a nomes n!o animados: nup:J..w;]n mi-n caci-a (faca- INSTR / 

12SG-A ! furar-ASP) 'voce o furou com faca' . 

.. E~ isconahua (páno ), a forma -win prende-se a todas as pessoas do singular· awrn 'mí' 
m1wm 'tú' h ·· • , (L · ' , , awm su oos,1978:113). Esses dados podem sugerir que o caxinauá talvez 
tambem tenha conhec·d ~ 
co b. 1 0 uma 10rma -w~ que marcasse todas as pessoas, como é o caso da 
, m ~ayio «nome/pessoa-w""1 ta:J a-» que remete a funy!o de ra.zio 'por causa de ': :J..w""1 
por mmha causa' · -. • , a-ki . 'mi-w-, por tua causa , ha-w""1 'por causa dele': ha-w""1 ta:J..a, mi-n d;x:J.. 

' pub""1-i-dan (3-INSTR I comeyar-ASP I 2SG-A I bater-ASP-ASS / valente-ASP-dan) 'Por 
causa dele, voce bateu (nele) enraivecido' . 
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No caxinauá moderno, a constru9ao hawan 'dele/a' parece 
neutralizar a dicotomia «+humanos oo -humanos», pois a forma 
hawan remete tanto a um elemento humano ( 15a) como a um elemen
to nao humano ( 15b-c ). 

(15a) huni-n piti (homem-GEN comida) 
( 15b) kaman pi ti (cachorro comida) 
(15c) ha-w~n piti (dem-INSTR comida) 

'a comida do homem' 
' (a) comida de/ o cachorro' 
'a comida dele' 

As constru9oes acima mostram que com ha-wan 'dele/a' pode referir
se indiferentemente a um elemento possuidor +humano ( 15a) como a 
um -humano ( 15b-c ). 
Como elemento possuidor em fun9ao de tópico, a constru9ao ha-wan 
refere-se tanto ao elemento possuidor humano (16a), como ao elemen
to possuidor nao humano (16b): 

(16a) huni-n ha-wfJll piti 'lit. do homem, a comida dele' 
homem- GEN dem- INSTR comida 

(16b) kaman ha-wfJll piti 'lit. do cachorro, a comida dele 
cachorro- GEN dem- INSTR comida 

3. PREDICADO DE POSSE 

O elemento determinante (pro )nominal, marcado pelo caso 
genitivo -n ou instrumental wan, ocupa a posi9ao de predicado com a 
sufixa9ao do operador de aspecto 'estado' -a. A interpreta9ao desse 
sintagma genitivo sugere a leitura de adjetivos possessivos: 

III. POSSE PREDICATIVIZADA 

SINGULAR ·PLURAL 

la. ~-n-a nu-ku-n-a 
2a. 

. 
m1-n-a ma-tu-n-a 

3a. ha-w~n-a ha-tu-n-a 
ha-bu-n-a 
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. Es~as co~tru90es de posse predicativizada sao freqüentes em 
s1tua9oes. d1aloga1s com perguntas do tipo 'de quem é esse/isso?' 
(17a), CUJa resposta requer a predicativiza9ao do elemento determinan
te (l 7b-c): 

(l 7a) tsua-n-a-m~n na 
quem-GEN-ASP-INTER DEM 
'De quem é esta crian9a?' 

( 17b) madiu-n-a-ki 
Mário-GEN-ASP-ASS 
'É (a) do Mário' 

(17c) ~-n-a-ki 
1 SG-GEN-ASP-ASS 

' 'E (a) minha' 

bak~-dan 

crian9a-dan 

. . ~om os elementos pertencentes a categoría -humanitude, a 
pre~~at1v1dade da rela9ao da/do só é possível por meio da constru9a0 
genitiva de 3a .. pessoa: 

( 18) na kaman hiw~-ki ha-w~n-a(-dan) b~na-ki 
dem cao casa(-ass), 3-INSTR-ASP(-dan) nova-ASS 
'Esta é casa do cao. E a (casa) nova dele.' 

4. PROPRIEDADES SUBJET AIS E LOCATIVAS DO GENITIVO 

A constru9ao g~nitiva, em que o determinante (pro )nominal é 
marcado pelo su~o -{ a/1} n, pode ocupar a fun9ao de sujeito. Enquanto 
o element~ possu1dor oc?Pª a fun9ao subjetal13, o elemento possuí
do ocupa(na) a fun9ao obJetal (20): 

( 19) huni-n bak~ 
homem-GEN filho 

(20) huñi-n bak~-0 
homem-A filho-P 

(~-ai) 'o filho do hornero (está bem).' 
(bem-PROG) 

uin-ai 'o homem está visitando o filho.' 
visitar-PROG 

13 

A con~tru~io genitiva hawé'Jn nio compartilha a propriedade subjetal com os demais valores 

(p~~nommais. A 3a. pessoa do singular Dio é representada fonologicamente como argumento 
cJ. Camargo, 2002a-b). 
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,. 
Esta afinidade morfossintática, também conhecida nas cons

tru.yoes locativas, evidencia um tra.yo semantico comum as constru
.yoes genitiva e locativa, indicadas por -{ali} n. Este morfema marca a 
fun.yao locativa, 'na rede' (21) ou ainda 'na casa' (22), tendo a inter
preta.yao desta ora como genitiva ora como locativa, dependendo da 
situa9ao de comunica9ao. 

(21) disi-n bak~-0 ~a-ai 
rede-LOC crian9a-S dormir-prog 
'a crianya está dormindo na rede.' 

(22) madia-n hiw~ 
maria- GEN/LOC casa 
(a) 'a casa de Maria' (é nova ~na-ki) 
(b) 'na casa de Maria' (tem comida piti hajaki) 

Essa rela.yao semantica entre locativo e genitivo pode estar 
subjacente nas constru9oes genitivas, como ocorre no frances oral em 
que as constru9oes tete de Marie e tete a Marie designam urna cons
tru9ao genitiva, sendo a segunda marcada pela préposi9ao locativa a, 
evidenciando urna rela.yao estreita e direta entre o genitivo e o locativo. 
Em (23), por exemplo, o termo determinado é urna parte do corpo, o 
que deixa plausível a interpreta.yao de localiza.yao do referencial, 
sendo a natureza do ponto de referencia e de sua rela.yao com a enti
dade localizada, o f ator diferenciador: 

(23) madia-n b~ka 
maria-GEN cabe9a 
(a) 'a cabe9a de Maria' 
(b) 'a cabe9a no corpo do indivíduo chamado Maria' 

5. CONSIDERA<;OES FINAIS 

Vale lembrar que, na escala hierárquica do léxico (Silvers
tein, 1976, e Comrie, 1989, entre outros), o elemento animado é 
superiormente tratado em rela9ao ao nao animado. Dentre os ani
mados, há um grau onde a pessoa está acima do nominal humano, 
que, por sua vez, está acima do nominal nao humano. O léxico ca-
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xinauá indica claramente que a rela9ao hierárquica entre +humano e 
-~uma~o prevalece, podendo ser um parametro significante para a 
t1polog1a páno - como sugere o estudo comparativo em curso entre 
o caxinauá e o marúbo. 

Os dados apresentados evidenciam a correla9ao universal en
tre rela.yao gramatical, papel semantico e características semanticas do 
sintagma nominal, pois categorias semanticas de posse e tipos de 
constru9oes de posse estao relacionadas a outras categorías de base 
d~. marca~a~ de c~so. Essa rela9ao gramatical entre os diferentes pa
pe1s sem_anttcos so. ocorre com as constru9oes, marcadas pelo morfen:ª -{a/1}n, especificador de sujeito, de locativo e de genitivo. Rela
yao esta que c~nfirma o postulado de Silverstein (1976), de Comrie 
( 197~) e de ~ixon ( 1994), que aponta, nas línguas ergativas, o caso 
ergattvo tambem como marca do caso genitivo. 

No que se refere a escala hierárquica dos elementos, em sis
temas de marca9ao de caso cindido, o caso ., ergativo' é geralmente 
usado com o nome da direita até o meio da escala hieráquica. Em ca
xin~uá, sao os clític?s. de la. e de. 2a. pessoa14 e os nomes que ocupam 
esta escala de agenttv1dade. No singular, a 3a. pessoa nao aparece co
mo argum.ento pronominal, porém, na constru9ao genitiva, vem mar
cada pelo instrumental, e urna das razoes dessa marca9ao pode ser a de 
que coI? ~st~ pessoa a rela9ao <leve ser diferente, a tal ponto que, com 
ela, a disttn9ao entre a rela9ao +humano / -humano é neutralizadá. 

" . Vale ainda dizer que é raro encontrar na literatura das línguas 
am~zon1cas a no9ao extralingüística de posse como um estatuto privi
legiado. na estrutura da área semantica que cobre as constru9oes 
p~s.sess1vas nessas línguas. Sobressai muito mais urna análise morfo
log1ca do que a própria rela9ao semantica entre os elementos. As dife
ren~es e,struturas sintáticas mostradas acima nao sao exclusivas do 
cax1naua, que compartilha muitos dessas características morfossintáti
cas e desses tra9~s semanticos com outras línguas páno, reconhecendo 
no morfema -{a/1}n15 um valor possessivo. Falta, todavia, um questio
namento sobre a plurifuncionalidade desse morfema. Vimos que, em 

14 N 1 a 0 P ural, as d~as 3,a'. pessoas aparecem como agentes somente para tirar a ambigüidade, ao 
fs sso que sao obngatonas como pacientes 
c;issas _línguas p~os conhecem o morf e~a -n, porém suas variantes sao encontradas em 

naua, em marubo e em matsés (também neste volume). 
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caxinauá, questoes relativas ao ponto de vista semantico-ref erencial ou 
da pragmática sao, em alguns casos, explícitas em certas regras. Ques
toes como essas ainda estao por serem explicitadas na literatura páno. 
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16 
A CATEGORIA 'IDENTIFICATIVO' 

NA LÍNGUA MYKY1 

Ruth Monserrat 

l. Em Myky, boa parte dos nomes, adjetivos e advérbios 
apresentam, em fun~ao predicativa ou nao, um dos sufixos de urna 
categoria fechada que chamei de 'ldentificativo'. Por outro lado, 
outta por~ao bastante razoável deles nao tem nenhum 'identificativo'. 
Nos nomes próprios pessoais e também em alguns nemes comuns 
relacionados a seres humanos alguns dos 'identificativos' sao usados 
com bastante regularidade para marcar o sexo do referente; essa 
mesma oposi~ao por sexo aparentemente se dá t~mbém com nomes de 
animais, embora os falantes em geral n~·:·: ;~t~ni tan1 que dada forma 
de identificativo tenha algo a ver com o sexo do animal referido. 

1 
O Myky é urna língua isolada, falacia pelos povos Myky e Iranxe em duas regiOes 

distintas do norte do Mato Grosso. Com quase 90 pessoas, a popula<;ao Myky vive 
numa única aldeia, nas cabeceiras do córrego Escondido, municipio de Brasnorte. 
O povo Iranxe, com menos de 200 pessoas, vive na aldeia Cravari e ao longo do rio 
de mesmo nome, afluente do rio do Sangue, município de Diamantino. Os dois po
vos integram urna mesma língua - embora com algumas diferen~as dialetais - e cul
tura, apesar do desnível entre os dois grupos em termos de rela~Oes com a sociedade 
nacional. Os Myky entraram em contato com a sociedade envolvente nao indígena 
em 1971, enquanto os Iranxe estio em contato permanente com ela desde 194 7. 
Os dois dialetos foram utilizados na análise da lfngua. A ortografia usada é a vigente 
na escola Myky. 
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,. 
Um sufixo 'identificativo' aparece também em construyoes 

verbais nao finitas, sem marcadores número/pessoais subjetivos - a 
diferenya das construyoes verbais finitas, em que eles sao obrigatórios

2
• 

Inicialmente, eu esta va chamando de 'infinitivos' os sufixos que 
ocorrem nessas construyoes. Mas, como eles tinham as mesmas 
formas que os 'identificativos', eu era obrigada a considerá-los 
homónimos destes. Parece-me agora mais coerente dizer que em 
qualquer situayao o que se tem sao sufixos 'identificativos', que 
ocorrem com nomes, adjetivos, advérbios e verbos, identificando 
seres, qualidades, estados, eventos, processos. Na parte 2, adiante, 
examino mais detidamente o comportamento sintático dos 
'identificativos'. Nesta parte 1, fixo-me no 'identificativo' como 
categoría morfológica. 

Os tres 'identificativos' mais frequentes sao: -'u, -hu, -i/-y 
(ao último corresponde -li em Iranxe). Alguns outros identificativos 
ocorrem com menor frequencia que os mencionados. Nao conseguí 
detectar nenhuma regra ·para o emprego desse ou daquele 
representante do 'identificativo'. Os 'identificativos' -hu e -'u sofrem 
processo de harmonizayao com a vogal precedente, da seguinte maneira: 
A vogal do sufixo é ['u] quando a precedente é [u, o]: mjuhu 'dente'; 

mju'u 'mae'; tohu 'ir'; po'u 'engatinhar'. A vogal é [y] quando a 
precedente é [y, e, a]: ky'y 'queimar'; cyfi 'cozinhar'; kare'y 'andar'; 

mjehy 'bom, bem'; ma'y 'comprido', moahy 'lavar'. A vogal é [a] 

quando a precedente é [a]: ma'a 'dia, luz', mi'i 'campo', nakaha 
'embrulhar, enrolar'. A vogal é [i] quando a precedente é [i]: mihi 
'buraco'; 1hi 'beber'; 1'i 'colocar'; jti'i [ajti'i] 'engolir'. Por outro 

lado, em um número bastante razoável de palavras com qualquer vo
gal final (exceto e) nao há harmonizayao dos 'identificativos' conside-
rados. Eles apresentam invariavelmente a vogal [i]: mopª'i 'mato'; 

ma'i 'grande'; tutu'i 'esp.pássaro'; ku'i 'esconder'; my'i 'mandioca'; 

2 Assim, um verbo com Idf é necessariamente nao finito, mas nao é propriamente o 
Idf Gá que nem todos os lexemas tem ldf) que define o caráter de finitude ou nao
finitude do verbo e sima presen~a ou nao de N/P sujeito. 
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ahi 'paca'; akohi 'tucano'; karuhi 'jacutinga'; nahi 'um espírito'. Isso 
pode significar duas coisas: ou a forma com a vogal [i] é a mais neutra, 
menos marcada, mais básica, mais produtiva e as demais sao formas 
opacas, cristalizadas; ou todas e las, inclusive as formas com [i] sao 
igualmente cristalizadas. Nao tenho condiyoes de apoiar urna ou outra 
hipótese no momento. Apresento a seguir urna lista nao-exaustiva da 
distribuiyao dos vários 'identificativos' por nomes, adjetivos, verbos e 
advérbios. 

Exemplos do 'identificativo' -'u, em suas variantes fonéticas (-'u, -'i, 
-'a, -'y]: 
• nome: my'i 'mandioca'; kje'y 'pau, tronco'; mi'i 'campo, bosta'; 

kju'u 'casa'; u'i 'fundo'; mje'y 'ferida'; ao'u 'pedra'; ka'a 'flecha'; 
namy'i 'mulher'; mop3'i 'ro~a'; ju'u 'vento'; ona'a 'cará'; a'a 

• 

• 

'árvore'· mJ·u'u 'mae'· pa'i 'mato' ' ' -
adjetivo: jepte'y 'muitos'; ma'i 'grande'; mjekju'u 'lento'; pytakao'u 
'muito forte'; naky'i 'bonito'; (e todos os derivados com o 
intensificador -kao ); 
' 
verbo: pase'y 'cantar'; kare'y 'cayar, andar'; alfy (a:YY) 'morrer'; ti'i 
'escrever, pintar', ti'i 'encher'; taka'a 'saber'; paka'a 'tomar banho'; 
tYpa'a 'catar piolho'; ko'ü 'roncar'; jamyy 'mandar, enviar'; ka3'y 'abrir'; 
to'u 'cavar'; o'u 'plantar'; alo'u (ao'u) 'furar'; a'i 'tran~ar'; ku'i 'enrolar'; 
tata' a 'tecer, flechar'; i'i 1 guardar, colocar'; tamalo'u 'puxar'; 

Exemplos do 'identificativo' -hu, em suas variantes fonéticas (-hu,
hi,-ha,-hy]: 
• 

• 

• 

nome: muhu 'c~uva'; mihi 'buraco'; mjuhu 'dente'; matohu 'esp . 
macaco'; m3hy 'fruta'; mihi 'polvilho'; kukuhi 'esp gaviao'; kjorohu 
'morro monte'· irehy 'sol'· 

' ' ' 
adjetivo: mjehy 'bom'; irehy 'quente'; miaba 'oco, vazio'; mjuhu 
'afiado'; m3hy 'comprido'; mjehy 'bom'; xaªhy 'enforquilhado'; irehy 
'quente, ensolarado'; kaqhy 'certo, correto'; jayhy 'fedido, podre'; 

verbo: paihi 'rir'; tyñy 'assar'; ju'ªhy 'ferver'; t3hy 'cortar'; alehy 
(a~y) 'costurar'; kohu 'raspar'; kolehy (koªhy) 'descascar'; ihi 
'beber'; ahi 'olhar, espiar'; jyby 1 doer'; tatxehy 'varrer'; 
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,. 
• constru~ao adverbial: nªnamihi ' agora, boje' ; tánamihi 'entao, no 

outro dia', unpjaha ' lá'; ijinkjehy 'no caminho'; 
Exemplos do 'identificativo' -i/-y (-li). Em nomes, ocorre as vezes 
urna forma alternante a essas com-xi: 

• nome: aji(ajili) 'bola' ; atjapai (atjapali) 'raiz'; ªpuwy ~poli) ' sapé'; 

iriwy/irixi (irili/irixi) 'esp.cajuzinho' ; kaªrai (kalérali) 'fuso'; iwui 

(iwuli) 'verao, tempo da seca'; mªnii (mªnili) 'rio'; mjuwy (mjuli) 

'casca, couro'; mapuwy (mapuli) 'pena, pelo'; kjaruwy (kjaruli) 
'íngua' ; tjukai (tjukali) 'castanha' ; 

• adjetivo: takurai (takurali) 'curvo'; xikai (xikali) 'amarelo'; iwui 
(iwuli) ' seco' ; jerai üerali) 'feio ' ; ikapai (ikapali)/ikapaxi 'pequeno'; 
wátuhowy (wátuholi) ' todos'; kalynjy (kaynyli) 'verde'; mjuwyy 

(mjulyli) 'cheiroso'; kjaatai (kjalatali) 'colorido, pintalgado'; 
• verbo: tii (tili) 'ralar'; kayy (kalyli) 'arrastar'; siowy (siloli) 

'pingar'; paai (palali) 'rasgar'; koy (koli) 'descascar, raspar'; 
kjanii (kjanili) 'gostar'; takªwyy (takªwyli) 'marcar o rumo'; 

utakaai (utakalali) 'carregar, roubar'; 
• advérbio: mokoowy/mokoori (mUkuloli/miíkulori) 'antigamente' ; 

Nos nomes próprios masculinos, o identificativo é 
normalmente -i/-y/-wy (-li) ou -xi, e nos femininos, -u (-lu) ou -si. Eis 
alguns nomes próprios masculinos regulares: Janii (Janili)/Janixi; 
Xintii (Xinüti)/Xinlixi; Jamªi OamaJi) flam~i; tenho excepcio

nalmente dois nomes masculinos com -si como identificativo: 
Tapura/Tapurasi, e Jowasi (Jolasi). Exemplos de nomes próprios 
femininos: Juruu (Jurulu) /Jurusi; Kapi)tau (Kap!Ítalu)/ Kapi)tasi; 

KamtifKamñnü (Kamfilti)/Kamtisi; Marikau (Marikalu)/Marikasi. 

Nao se trata, em cada par, de varia9ao do mesmo nome: um 
hornero é Janixi ou Janii (Janili), urna mulher é Juruu (Jurulu) ou 
Jurusi ( eu mesma recebi o nome Atusi e tenho urna xará na aldeia que é 
Atuu), embora no uso corrente a omissao do sufixo tome os dois nomes 
do par iguais: Janl, Juro, Marika, Kapªta, Xinti, Atu, etc. Aliás, a 
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palavra que significa 'xará' também apresenta oposi9ao entre masculino 
e feminino, respectivamente: jéwai üéwali) / jéwau üéwalu). 

Há ainda certos outros objetos, seres animados, espíritos 
'yetás' (seres rituais sagrados) que apresentam um ou outro desse~ 
identificativos: uawixi (ulawixi) 'tipo de yetá'; Wanii (Wanili) 'ser 
mitológico'; Inüi (lnüli) ' ser mitológico' .; jakowy (jakoli) 

'antropófago'; namyy (namyli) 'esposa'; Kurai (Kurali) 'designacao 
do povo Paresi'; jakuwy üakuli) 'esp.de flauta e dan9a' ; mixapuwy 
(maxapuli) ' tipo de yetá'; Wanai (Wanili) 'ser mitológico' ; 
Xikaruwy (Xikaruli) 'ser mitológico'. 

Em nomes de animais os identificativos que ocorrem com 
mais frequencia sao: -i (-li), -xi, -si, -u (-lu), -'u, -hu: 
• tiwakai (tiwakali) /tiwakaxi 'jacaré' ; ikui/ikuy (ikuli) ' tartaruga'; 

mówy (móli)/móxi 'caitetu' ; kaatai (kalataliJ 'borboleta' · kawai . ' 
(kawali)lkawaxi 'tucura' ; tumii (tumili)/tumixi 'picapau'; aii 
(aili)/aixi (alixi) 'baitaca'; matohu / matosi 'macaco zogue-zogue'; 
mjatai (mj~tali)/mjatasi 'mosca'; kutanü/kutilu 'cachorro do mato' ; 

maky'y/makyxi 'cutia'; pju'u ' esp.marimbondo'; 
Com base na existencia - nos nomes próprios e em palavras 

designativas de indivíduos ou grupos de humanos - de formas 
características para o sexo masculino e feminino, pode-se levantar a 
hipótese de que também nos termos referentes a animais as 
alternancias -li, -xi, -si -lu estariam relacionadas ao sexo dos mesmos. 
Haveria urna forma neutra (maky'y, por exemplo, ou alguma outra 
sem identificativo) e formas marcadas para sexo ( makyxi ' cu tia 
macho' ; mªksi 'cutia femea'). 
. , . Infelizmente, nao conseguí verificar urna regularidade 

s1stematica nessas palavras: para um mesmo animal (aparentemente), 
por exemplo numa história, ora tenho a forma em -xi ora em -si ora . ' , 
a1nda urna terceira ou quarta, por vezes sem rela9ao explícita com 
~exo. Tendo a achar, apesar disso, que pelo menos para os 
1dentificativos em questao, utilizados na referencia a seres animados 
(humanos, animais, espíritos ), ainda persiste tal oposi9ao, embora em 
processo de enfraquecimento. 

233 



RUTH MONSERRAT 

Po; outro lado, nao há como atribuir significado coerente a 
essas e o u tras formas de sufixos identificativos em palavras que 
designam objetos, a9oes, eventos, qualidades, etc, ainda mais que 
existe como já disse, grande número de palavras que, pelo menos nos 
meus dados, nunca apresentam qualquer 'identificativo'. 

Exemplos de palavras sem 'identificativo': , , _ , , .. 
• nome: tikita 'chefe'; papy 'rede'; upa cobra ; ánu sapo ; IJi 

'caminho'; kataty 'arara'; kuratu 'milho'; maty 'cabe<;a'; pyri 
'cesto'; xani 'sepultura'; xita 'espuma, esperma'; xiku 

'esp.papagaio'; wijainiD 'urtiga'; mipi 'corda'; 

• adjetivo: kªja 'gostoso'; yty 1iso'; tupa 'raso, curto'; juwyri 
'frouxo'; pata 'baixo'; opa 'alto'; jar6ki 'torto'; ma•ta 'bonito'; 

uiti 'sujo'; ika 'doce'; ura 'brabo'; nakata 'branco, claro'; kytY 
'preto'; pipy 'leve'; kotu 'pesado'; jami 'pequeno'; myky 

'escuro'; mjati 'frío'; 
• verbo: ika 'comer'; kopy 'carregar no bra90'; kuni 'enrolar'; 

jama 'dar'; kapy 'cobrir, tapar'; xepa 'remar'; manánü 

• 
'trabalhar'; 
numeral/advérbio: numi 'dois, poucos'; kjtapy 'um, sozinho, 

solteiro'; jotapy 'outro, diferente' 

o sufixo negativo -pu poderla, a primeira vista, parecer mais 
um identificativo, 'negativo' em relayao a forma corresp~nde~te se.m -
pu, que pode em outras situa9oes apresentar ou na~ ~.1den~1fica~1v~. 
Por exemplo, em mjuhu 'afiado', o elemento -hu e o 1dent1ficat1vo , 
e em jami 'pequeno' nao há nenhum 'identificativo'; as formas 
negativas desses adjetivos sao, respectivamente, mjupu 'cego' (sem 
seu 'identificativo' normal) e jamipu 'grande'. 

Por que, entao, nao interpretar -pu como 'i.dentificati~o 
negativo genérico'? O argumento mais forte contra essa 1nterpreta9ao 
é que -pu, a diferen9a dos 'identificativos' regul:"°es, tem um 
significado próprio - nao é semanticamente vaz10 como eles 
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(ressalvados os casos mencionados) e, além disso, nunca pode ser 
omitido, ao contrário dos identificativos. Esse morfema é, portanto, 
um formativo lexical, que deriva, a partir de um adjetivo outro com 
significado contrário ou inverso. 

2. Um sufixo 'identificativo' aparece também em constru9oes 
verbais nao finitas, sem marcadores número/pessoais subjetivos - a 
diferen9a das constru9oes verbais fmitas, em que eles sao 
obrigatórios3

• Inicialmente, eu esta va chamando de 'infinitivos' os 
sufixos que ocorrem nessas constru9oes. Mas, como eles tinham as 
mesmas formas que os 'identificativos', eu era obrigada a considerá
los homónimos destes. Parece-me agora mais coerente dizer que em 
qualquer situayao o que se tem sao sufixos 'identificativos', que 
ocorrem com nomes, adjetivos, advérbios e verbos, identificando 
seres, qualidades, estados, eventos, processos. Examino, entao, mais 
detidamente, o comportamento sintático dos 'identificativos'. 

Todos os predicados sao verbais nessa língua. Um predicado 
é ativo ou nao átivo. O ativo é expresso por um Verbo Ativo (que tem 
como radical um lexema verbal transitivo ou intransitivo, e nao apre
senta sufixos aspectuais estativos ). O nao ativo é estativo ou nao esta
tivo. O predicado nao ativo estativo é expresso por um Verbo Estativo 
(que tem como radical um adjetivo primário ou constru9ao adjetiva 
derivada, ou apresenta sufixos aspectuais 'estativos'). O predicado nao 
ativo nao estativo é expresso por um Verbo Nao Estativo (que tem 
como radical um nome ou constru<;ao nominal, um advérbio ou cons
tru<;ao adverbial). 

No que diz respeito aos 'identificativos', o que toma as coisas 
complicadas é que, embora adjetivos e advérbios em fun9ao 
predicativa ( ou seja, como verbos estativos ), ou nomes em fun9ao 
predicativa ( ou seja, como verbos nao estativos) tendam a conservar o 
sufixo identificativo, isso nem sempre acontece, e ao mesmo tempo 
muitas vezes eles o conservam mesmo estando em fun<;ao nao 
predicativa (em are'y ma!ta 'eu (sou) bonito', por exemplo, o 

3 
Assim, um verbo com Idf é necessariamente nao finito, mas nao é propriamente o Idf (já que 

nem todos os lexemas tem ldt) que define o caráter de finitude ou nao-finitude do verbo e sim 
a presen~a ou nao de N/P sujeito. 
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pronome "pessoal 'eu', na fun~ao . de sujeito, ma_nté~ o -'y 
'identificativo' - que nesse caso particular tem um s1gmficado de 
enfase: 'eu sou bom'). Por outro lado, também os verbos ativos, de 
forma aparentemente aleatória, or~ esta~ em fo~a fi~ita . (se~ 
· 'identificativo'), ora em forma nao fm1ta (com 1dent1ficat1vo ). 
Vejamos, entao, os exemplos. 

A. Verbo estativo 
a) em forma nao finita: 

• Juru (are'y, jai, seí) x1p-jo-hu 
Juru ( eu, nós, voce) ter medo-estat-Idf 
'Yuru (eu, nós, voce) está com medo' 

• pijapa jepte-'y 
estrela muito-Idf 
'há muitas estrelas' (ou 'as estrelas sao muitas') - . ,. 

• any mJºPª ma- 1 
ele ro~a grande-Idf 
'a ro~a dele é grande' 

• jai makªwa 
nós magro 
'somos magros' ( sem Idf) 

b) em forma finita: 
-- A# • • • set x1p-Jo-s1 

voce ter medo-estat-2s 
'voce está com medo' 

• Juru x1p-jo-0 
Juru ter medo-estat-3 
'Yuru está com medo' 

• makªwa-re 
magro-lpl 
'somos magros' 

B. Verbo nao estativo 
a) em forma nao fmita: 
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• Juru k$'a-n-kje-hy 
Juru fuso-def-loc-Idf 

A CATEGORIA 'IDENTIFICATIVO' NA LÍNGUA M°?KY 

'Y uru está no fuso' (está fiando) 
• k~ manyPja-ha 

caba~a for a-Idf 
'a caba~a está lá fora' 

• are-'y tikata 
eu-Idf chef e 
'eu sou o chefe' 

• radio kapy 
rádio perto 
'o rádio fica perto' 

C. Verbo ativo 
a) em forma nao finita: 

• are (Tapura, jai) to-hu 
eu (Tapurá, nós) ir-Idf 
'eu (Tapurá, nós) fui (foi, fomos)' 

• jétanakana mía mananü, .kuratu o-'u 

• 

• 

• 

• 

coro.ye~ homem trabalhar (sem Idf), milho plantar-Idf 
'com a yetá os homens trabalham, plantam milho' 
mía kare-mtja-i 
hornero ca~ar-fut.imed-ldf 
'um homem vai (agora) ca~ar' 
- Axe Jamª-xi. Tapirape pai-hi . 
eu Jamª-ldf. Tapirape rir-ldf 
' - Eu sou Jam~i. Os tapirapé riram.' 
tapirape paka-'a mananñkana-ha kjuupa-i ximjo-hu 
tapirapé banhar-Idf água.lodosa-Idf feio-Idf ter.medo.estat-ldf 
'os tapiraé tomam banho, a água é lodosa, é feio, dá medo' 
are ximjo-hu, are mije-i jawujo-sa, ximjo-hu, jukajo-hu 
eu ter.medo-Idf eu pensar-ldf doente-discurso.inter, ter medo-Idf, enjoar-Idf 
'eu estava com medo; pensei, estou doente, estou enjoado' 

b) em forma finita: 
• 

• 

Tapura to-my 
Tapura ir-3 
'Tapura foi-se' 

' A - •-mta mananu-nam~JU 

237 



RUTH MONSERRAT 

,. 
hornero trabalhar-habit.pl-3 
'os homens trabalham' 

• kanoa-kapy tapirape opyra-my 
canoa-coro tapirapé ir.chamar-3 
'os tapirapé chamaram para ir de canoa' 

D. Sintagma nominal 
• opa-jata-i to siku-my 

alto-carro-Idf ir cair-3 
'o aviao aterrissou' (com Idf) SUJEITO 

• namy tata-mª stkª papy-ny . 
mulher tecer-3pl cinco rede-def 
'as mulheres teceram cinco redes' (sem Idf) SUJEITO 

• jata mja sawa-ré-ta-ni 
carro grande carregar-1 pl-inf-pragm 
'estamos trazendo carro grande' (sem Idf) OBJETO 

• jata-i jama-pju-pe, papy, awak~a 
carro-Idf vender-obj. pl-1 dual, rede, borracha 
'nós dois vendemos para eles o carro, rede, borra~ha' (coro Idf) OBJETO 

• wátuho mopª-'i xahtako-hu 
todos ro~a-Idf voltar-Idf 
'todos voltaram da ro~a' (sem Idf) SUJEITO 

• wátuho-wy to-hu 
todos-Idf ir-Idf 
'todos se foram' ( com Idf) SU JEITO 

E. Sintagma adverbial 
• nªnama mje-rakapjunamªpi 

agora bem-estamos.com.eles 
'agora estamos bem com eles (os civilizados)' (sem Idf) 
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• nªnama-ha jata-kyjak-jaka 
agora-Idf carro-ser.dono-estamos 
'agora estamos ten do carro' . 

• ta-namª-pt 
anaf-habit-1 pl 
'assim estamos' (sem Idt) 

• ta-i kewa-n a-pju-namª-pi-na 

A CATEGORIA 'IDENTIFICATIVO' NA ÚNGUA M9KY 

anaf-Idf civilizado-def ver-obj.pl-1 pl-disc 
'en tao sempre vemos os civilizados' ( com Idt) 

Observa9ao sobre a representa~ao -0 para marcar a 3ª pessoa 
e também a omissao de urna categoria. O problema é que quando nao 
está presente um Idf, há ambiguidade superficial, na 3ª pes singular, 
entre forma verbal finita e nao finita (nas outras pessoas nao há tal 
ambiguidade ): 

• myky pje'y ma-'i 
myky terra grande-Idf 
'aterra dos myky é grande' NAO FINITA 

• a) myky pje'y jama 
myky terra pequeno 
'aterra dos myky é pequena' NAO FINITA 

• b) myky pje 'y jama-0 
myky terra pequeno-3 
'a terra dos myky é pequena' FINITA 

Compare-se com a ora9ao seguinte, onde a presen9a de -ju atesta, 
sem ambigüidade, urna forma finita: 

• Tapura mjopª 'i ma-ne-ju 
Tapura ro9a grande-hab-3 
'a ro9a de Tapurá costuma ser grande' FINITA 

Abreviaturas 

aleat aleatório; anaf anafórico; aten atenuativo; el= pragmática: 
mesma classe; el~ pragmática: classes diferentes; cl~:emp classes diferen
tes: empatia; compl completo; conces concessivo; concl conclusivo; culm 
culminativo; def definido; delim delimitativo; dimin diminutivo; disc dis
curso; disc.inter discurso i~terior; disper dispersivo; enf enfático; espec 
especulativ; est estativo; frust frustrativo; fut futuro; fut.imed futuro ime
diato; gen genérico; grad gradual; hab habitual; hab.impes hábito impes
soal; ident identificativo; imper imperativo; imperf imperfectivo; indef 
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indefinido; Ínfer inferencial; inint ininterrupto; intens intensificador; inter 
interrogativo; iter iterativo; lig liga9ao oracional; loe locativo; neg nega9ao 
neg.abs nega9ao absoluta; neg.def nega9ao definitiva; ngrad nao gradual; 
nom nominalizador; obj objeto; obl oblíquo; partic particípio; pas passado 
pas.rem passado remoto; perf perfeito; perfec perfectivo? perm ?ermans~
vo; pi plural; pos possuído; pres presente; progr progress1vo; rec1pr reci
proco; refl reflexivo; result resultativo; SN sintagma nominal; subord su
bordinador; surpr surpresa; voc vocativo; 1, 2, 3dual 1 ª, 2ª, 3ª pessoa dual; 
lobj, 2obj, 3obj 1 ª, 2ª, 3ª pessoa singular objeto; lpl.obj, 2?1.obj, 3p~.~bj 
lª, 2ª, 3ª pessoa plural objeto; ls, 2s, 3s lª, 2ª, 3ª pessoa singular suJeito; 
lpl, 2pl, 3pl 1ª, 2ª, 3ª pessoa plural sujeito 
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