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JNTRODU<;ÁO 

TRONCO TUPI 
Família Tuparí 

Os Tupari, falantes de urna língua de idSntica .deno1ninayao, habita1n 
várias aldeias situadas nas rnargens do rio Branca, no estado de Rondonia, e 
tem sua popula9ao atuahnente estilnada e1n 200 pessoas (Mindlin, 1993). 

J 

A língua Tupari, classificada, juntamente co1n o Makurap, Wayoro e 
Mekens, como pertencente a família Tupari, do tronco Tupi (Rodrigues, 
1986) é ainda muito pouco estudada. O único material lingüístico existente é 
urna análise fonológica, de cunho estruturalista (Alves, 1991 ). Há ainda u1n 
trabalho inédito, ao qual nao tive1nos acesso, de A. Rodrigues, no qual o 
autor apresenta un1a análise preliminar da fonología e rnorfologia da língua, 
elaborada com base etn dados bastante li1nitados, constantes etn anota96es 
feítas pelo antropólogo Franz Caspar (apud Alves, 1991) 

O presente trabalho resulta de urna in_vestiga9ao do Tupari, a qual vem 
sendo realizada pela autora desde 1992, ern funyao do trabalho de assessoria 
lingüística e apoio prestados ao povo através do projeto " Fonna9ao de 
Professores Indígenas de Rondónia", coordenado pelo Instituto de 

·Antropología e Meio A1nbiente (JAMA). A coleta de dados junto a distintos 
falantes e o trabalho com a língua foram realizados en1 diferentes 
oportunidades, e continuaram mesmo depois que o projeto educacional foi 
interrompido, em 1995, devido a falta de recursos. O corpus reunido é 
bastante amplo, incluindo itens lexicais, constru95es gramaticais e textos de 
diferentes tipos. . 

Este trabalho, de ·natureza descritiva, apresenta un1a abordage1n 
preli1ninar de aspectos da rnorfologia no1ninal Tupari, focalizando conjuntos 
de morfernas uti 1 izados na língua para niarcar a pessoa do possuidor e as 
fun95es sintáticas dos no1ninais. Antes de tratar esses conjuntos de 
morfemas, serao feitas algu1nas cons idera95es sobre a fonología da língua. 

1. INFORMA<;ÓES FONOLÓGICAS 

• 
1 Pesquisadora bolsista do CNPq 
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1. 1. De acoi·do con1 a anál ise fonológica de A !ves ( 199 1) a 1 íngua Tupari 
apresenta os fonen1as consonantai s e vocálicos ind icados nos quadros abai
xo: 

Supraglotais Glotais 
Labiais Alveolares Palatais Velares 

Oclusivas ornis p t k ? 
Oclusivas nasais 111 ll IJ 
Fricativas s h 
Aproximantcs \V r y 

Quadro 1 

As oclusivas orais e nasais se rea lizan1 en1 alofones nao explodidos 
en1 coda de sílaba ao preceder pausa ou consoante. Confonne A lves ( 199 1 ), 
nessa s itua¡yao os seg1nentos oclusivos surdos nao explodidos variain livre-
1nente con1 os con:espondentes sen1 ivozeados·' nao explodidos. En1 nossos 
registros, as rea liza¡yoes sao de vozeadas a sen1 ivozeadas, 1nas nao surdas. 

Há na língua u1na série de segrnentos itnplos ivos orais, tuna de i1nplo
s ivos nasais e un1a de segn1entos ejectivos, sendo que todos e les ocorre1n 
son1ente e1n posi9ao intervocálica (n1ante1nos aqu i a classifica9ao de Alves, 
porén1 con1 substitui9ao de s ín1bo los e co111 a inc lusao das nasa is palatal e 
velar). 
Implosivos: 

Ejectivos: 

b<,· 

111 \' 

p' 

d'•' 

,. 
n ' 

t ' 

\' <' 
J o' 

:::;, 

,. 
Jl ' ( 11 \) 

(J1 ') k' ? 

Os seg1nentos ejectivos e os in1plosivos ocorren1 en1 .varia9ao livre en
tre si e con1 as seqiiencias constituídas de segn1entos oc lusivos hon1organi
cos correspondentes (nao explodidos) e oc lusiva glotal. Nessa s itua9ao, se
gundo nossas observa96es, os segn1entos oclusivos se realiza111 con10 vozea
dos ou setn ivozeados. 

O fonen1a /p/ realiza-se con10 fricat iva bilabial[<}>] diante de segn1ento 
arredondado, e co1no [ps], d iante de segn1ento anterior a lto nao arredondado. 
O seg1nento palatal [n~·] é anali sado por Alves con10 /y?/. 

O quadro fonológico das vogais do Tupari , ainda conforn1e análise de 
Alves, inclui cinco vogais orais e quatro nasais, con10 esquen1atizado a se
guir: 

Yogais orais: Yogais nasais 

t 

o 
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e a e a 
As vogais erais e nasais se realiza1n e1n variantes laringalizadas quan

do contíguas a oclusiva glotal ou a seg1nento consonantal nasal. As vogais se 
assi1nilaria1n parciahnente quanto ao tra90 de sonoridade a consoante surda 
seguinte, ocorrendo entao como seqüencia de V e seg1nento fricativo glotal 
[h]. 

(O 1) takara 

ipot 
ote 

[tahka'ra] 'anta' 

[ih 1<f>of] 'peixe' 
[oh'te] 'nós' 

Embora nao tenha1nos nos dedicado especifica1nente a análise fonoló
gica do Tupari, concordamos basicamente com _a análise de Al ves ( 1991 ), 
exceto nos seguintes pontos: 

1. Au·sencia, no quadro de fonemas consonantais, das oclusivas vozea
das bilabial /b/ e velar /g/. Segundo a análise existente, haveria vari
ayao livre entre "o segmento oclusivo bilabial surdo fortis [p], quan
do entre vogais, co1n o oclusivo sonoro len is [b ]" (pg.49), e haveria 
distribuiyao co1nple1nentar entre "o oclusivo velar surdo nao explo
dido [k .. ], que só ocorre em final de sílaba, e o oclusivo velar sonoro 
tenis [g], que só ocorre entre vogais" (pg.50). No que respeita ao 
pri1neiro ponto, e1n todos os testes feitos, os falantes nao aceitara1n a 
substitui9ao de [b] por [p] ou de [p] por [b] etn várias palavras, co
n10 por exe1nplo: 

(02)a. abi'a 

tobeko 
akaba 

[abi"a] 'pama' (fruta) *[ahpi' :a] *[api''a] 

[tobeh'ko] 'feijao' *[tohpeh1ko] *[topeh'ko] 

[ahka'ba] ' copaiba' *[ahkah1pa] *[ahka'pa] 

b. wape 
opap 

ep1p 

[wah 1pe] ' cigarra' *[wa'be] *[wa'pe] 
[oh1pat>,] ' milho' *[o'bal],] *[01pal],] 

[eh'pil]'] 'banana' *[e'bil],] *[e'pil],] 

Quanto ao segundo ponto, como mencionado, os segmentos oclusivos 
nao explodidos sao vozeados ou setnivozeados, e e1n geral o seg1nento [k] se 
realiza como [g] em fronteira de 1norfe1na, precedendo vogal: 

(03) wirik 

wirigo 

[wi'rig ,1 'ro~a' 
[wi 'rigo] ' para a ro~a' (wirik + o ' dir. ' ) 
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. 
Pore1n a alternancia ne1n sempre ocorre, co1no o demonstram os e-

xemplos a seguir, por nós coletados. Observe-se que no dado em (04)b. o 
segmento [k] está e1n posic;ao intervocálica, em fronteira de 1norfe1na, numa 
situa9ao identica a do exemplo anterior: 

(04)a. te-pak-sa [tehpag "'1sa] 
3-acordar-estado 
'está acordado' 

b. te-pak-a [teh'pahka] 
3-acordar-V. tem. 

(05) 

(06) 

(07) 

'ele acordou' 

2. U 1n outro ponto a considerar é a reatizayao de /k/ co1no segmento 
forte1n~nte palatalizado [k-í], ou co1no [c], quando diante de vogal 
anterior alta / i/: 

kire ['k.iire] - ['cire] 'o ente' o 

3. Registramos a presen9a de urna africada alveo-palatal [tJ], cujo esta
tuto nao está co1npleta1nente claro. Em certas situa96es parece tratar
se de urna realizac;ao da seqüencia k + i+ V nao alta, como no e-
xemplo a seguir: · 

kiakop 

4. No que respeita as vogais, discorda1nos da interpreta9ao do segmen
to [i], considerado por Alves ( 1991, pg. 28) como "central nao
arredondado alto fechado". As verifica96es por nós feitas junto a 
distintos infor111antes e falantes Tupari 1nostram que se trata de u1n 
segmento alto nao posterior arredondado [ü]. Urna evidencia adicio
nal disso é o fato de que, ao precede-lo, o fone1na /p/ realiza-se co- . 
1no [<PJ, alofone que, co1no visto, ocorre diante de vogais labializa- · 
das: 

ipot 

pa'H 

[ih 'cf>of] 'peixe' 

[ cpu"u] ' tarde' 

Persistem ainda dúvidas quanto a interpreta9ao, dos segmentos nasais 
[Ji] e [Ji\'], quanto ao status da dura9ao vocálica e do acento, considerados 
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co1110 nao distintivos por Alves, be111 co1no quanto ao status do seg1nento 
fricativo pré-consonantal [h]. De fato, essas sao questoes que den1andain 
investiga9ao n1ais detalhada. 

A análise fonernica disponível, nao obstante seus n1éritos e utilidade, 
nao revela un1a série de alternancias 1norfofonen1 icas envolvendo os fone
n1as bilabiais /p/, / n1 /, /w/, os alveolares /t/,/n/, /r/ e os velares /k/ e IIJI (que 
aparecerao e1n exe1nplos dados adiante)e ta111pouco explica certas 1nudan9as 
de acento en1 un1 n1esn10 itern lexical, en1 diferentes posi9oes no texto, que 
acarretan1 ass ilabifica9ao de / i/2: 

(08) te-'koyt / te-ko'it 
3- irma 
'irma dele' 

Os exe111plos neste trabalho sao dados en1 transcri9ao fonológica, no 
geral e1n acordo con1 a análise existente, porén1 incluín1os a nasal palatal e 
usarnos o sítnbolo [u] en1 lugar de [u]. 

2 ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO NOME 
Sintatican1ente os non1es en1 Tupari ocorre111 con10 núcleo de sintag

n1a norninal e111 fun9ao de sujeito de ora95es corn predicado verbal e nao 
verbal, con10 objeto de verbos e posposi95es e con10 predicados. Morfologi
ca1nente os no1nes se caracterizan1 pela capacidade de receberen1 1narcadores 
de fun95es sintáticas e, parte dos no1nes, por receberen1 niarcadores de pes
soa do possuidor. 

2.1 . Marcadores da pessoa do possuidor. 
Os non1es possuíveis ve111 precedidos de u111 rnodificador (possuidor), 

expresso por un1 non1e ou por prefixos pessoais. O s isten1a de prefixos pes
soais inclui fonnas para a 1 ª e 2ª pessoas do s ingular e do plural, e para a 3ª 
pessoa, distinguindo-se, no an1 bito da 1 ª. pessoa do plural , forn1as para a 1 a 

pessoa inclus iva e 1 ª pessoa exclus iva. O paradign1a dos prefi xos e seus a
lo1norfes é dado no quadro adiante, que inclui ta1nbén1 os pronon1es: 

Prefi xos Pronomes 
Simples Enfáticos 

1 sg. o- - w- on oren 

2 E111 tentativa de alterar a proposta de grafia elaborada pela autora em trabalho 
conjunto co1n os alunos - professores Tupari, missionários ligados a Jocum errone
amente interpretaram a seqliencia yt con10 constituindo um dígrafo. 
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2 sg. e- en eren 

1 incl. ki- - ky- o kit /kit okit /okit\vat 
1 excl. ote- . ote otet 
2 pi. wat- wat waret / wat' et 
..., 
.) 1- y he /e het 

S- - SI-

te-
Relacionais h- - 0 

Quadro 2 

O prefixo de 1ª pessoa do s ingu lar {o-} n1 anifesta-se no alon1orfe o
ao preceder itens iniciados po r consoante, e no a~o1norfe \V-. ao preceder itens 
iniciados por vogal. Fonetican1ente o prefixo se e lide con1 a vogal lo/ inicia l 
de rad ica is aos quais se anexa. 
(09)a. o-sito ' meu pé' 

b. w-eret ' meu nome' 
c. o-op ---+ op ' meu pai ' 

O possuidor de 2ª pessoa do singu lar é assinalado pelo prefixo {e-}, o 
· qual se elide con1 a vogal /e/ inicial de radica l: 
( IO)a. e-apap'a ' tua cabeya' 

e-s ito ' teu pé' · 

b. e-eret ---+ eret 'teu nome' 

o possu idor de 1 a pessoa incl usiva é codifi cado pelo prefixo { ki-}' cu
ja vogal torna-se ass ilábica <liante de vogal inicial átona do radical a que se 
anexa: 
( 1 1 ) ki-sito 

ki~apap'a---+ 

ki-ekup ---+ 
kyapap'a 
kyekup 

' nosso (incl.) pé' 
'nossa (incl.) cabe9a' 
' nossa flecha ' 

O prefixo { ote-} n1arca o possuidor de 1 ª. pessoa exclusiva: 

( 12) ote-sito ' nosso(excl.)pé' 
ote-apap, a ' nossa cabe~a ' 

ote-ekup ' nossa flecha ' 
Há distintos prefixos para a 3ª pessoa. As fonnas (i- ~ y-) es- indican1 

u1n possuidor contextualn1ente conhecido, nao ca- referente con1 o sujeito da 
orayao. E1nbora o alon1orfe s- tenha sido registrado son1ente con1 radicais 
iniciados por voga l, a di stribuiyao nao pode ser explicada somente por con-

.... O" .) .) 
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. . 
diciona1nento fonológico, pois o alo1norfe i- tambétn oc'orre com radicais 
iniciados e1n vogal: . 

(13)a. 1-s1 ' maedele ' 
1-op 'pai dele' 
1-aape 'caminho dele' 

b. s-ekup 
s-epa ' 
s-apee 

' flecha dele' 
olho dele ' 
'casca dele' 

O 1norfe1na te- indica um possuidor co-referente ao sujeito da ora9ao. 
Comparem-se os seguintes pares de exemplos: 

( 14 )a. ameko -t s-oay -t w-eka 
cachorro-Nom 3-rabo-Nom 3 -morder 
'o cachorro mordeu o rabo dele ( outro )' 

b. ameko -t te-oay -t w-eka -
cac_horro-Nom 3-rabo-Nom 3 -1norder 
'o cachorro mordeu o rabo dele (próprio)' 

O prefixo h- - 0 ocorre freqüentemente na locu9ao genitiva, codifi
cando um possuidor expresso por u1n 1101ninal precedente, numa fu119ao si
milar a do prefixo relacional {r-} de línguas Tupi-Guaraní. Veja1n-se os 
exe1nplos: 

( l 5)a. kat'are i-er -et 
como 3- nome-Nom 
'como é o nome dele?' 

b. o -men h-er -et hiroshi 
1 sg-marido 3-nome-Nom hiroshi 
'meu marido, o nome dele é Hiroshi' 

c. jose h-eg -et pakop 
josé 3-casa-Nom nova 
'a casa de José é nova' 

2.2. Marcadores de fu119oes sintáticas. 
Em Tupari as fun9oes do sintagma no1ninal sao marcadas por sufixos 

e por posposi9oes. Somente os primeiros serao tratados no presente trabalho. 
Há pelo menos cinco sufixos que codi(lca1n as seguintes distin9oes ca-. 

sua1s: 
Nominativo {-et} 
Com itativo {-erem} 
A lativo/I nstrumental . {-o} 
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Ablativo/Locativo 
Locativo 

{-ere} 
{-pe} 

2.2.1. O sintagn1 a norn inal nas fun9oes de A, S e O ven1 1narcaclo pelo 
sufixo {-et} 'No1ninativo ' (Notn), o qual se realiza en1 quatro a lon1orfes: -et, 
-t, -en e -n . Os a lo111 orfes cotn início vocá lico acrescentatn-se a norn inai~ 

tenninaclos e111 ·consoante, e os de1nais, a radicais tenninados e1n vogal. Os 
alo1no rfes corn nasal ocorre1n em arnbiente nasal. As consoante /ti e In/ fi
nais do radical muda111 para /r/, ao receber o sufixo. Os no1ni nais tenninados 
e1n /p/ perden1 essa consoante, porétn· recebetn o alon1orfe co1n in ício vocá-
1 ico: 

( l 6)a. ameko-t kur -et opopna(cf. kut '1nenino, crian9a ') 
J 

on9a -Nom menino-No1n 1natar 
'a on9a matou o menino' 

b. aram ira-n o -mer -en toa 
mu lher -Nom 1 sg-marido-Nom ver 
'a mulher viu 1neu marido' 

c. opa -et kaa '011 ( cf. opap 
milho-Nom con1er eu 
' eu com í n1 ilho ' 

'milho') 

Dado que as func;oes de A e O recebetn a nies1na 1narca 111orfológica, 
a distin9ao entre e las é 111arcada pela ordetn , que nas constru9oes transitivas 
in.dependentes é AOV, nas s itua96es e1n que A e O sao expressos por non1i
nais e en1 que nao há ev idencia de influencia de fatores contextuais. 

( 17) a. kur -et aram ira-n top naa 
menino-Nom mulher -Nom ver Aux 
'o menino viu a 1nulher' 

b. aramira-n kur -et top naa 
mulher -No1n 1nenino-No111 ver Aux 
'a mulher viu o menino' 

Tan1 bé1n o su j eito no1n inal de verbos intransitivos precede o verbo, 
resultando na ordern SV. Contudo, con10 se pode ver e1n ( l 6c.) e e tn exern
plos dados adlante, 'o sujeito expresso por pronome segue o verbo tanto in
transiti vo, quanto transitivo, ou seja, a orde1n de constituintes em constru-
95es con1 sujeito pronorn inal é VS / OVA, co1n algu1nas exce95es a inda por 
equac1onar: 
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(18) a. kur -et te-waka 
menino.:.Nom 3 -chorar 
'o 1nenino chorou' 

b. o -waka ' on 
1 sg-chorar eu 
'eu chorei' 

O s intagma no1n ina l pode conter son1ente o non1e núc leo, ou o núcleo 
e 1nodificadores. O núcleo pode ser 1nod ificado por outro no1ne, por qualifi
cadores e por dernonstrativos. O no1ne 1nodifi cador precede o núcleo no 

' sintagma genitivo e no s intag1n.a determinat ivo. Também os dern onstrativos 
precedern o nome núcleo, .porém os qualificadores seguern o núcleo. O sufi
xo 'No1ninativo' acrescenta-se ao sintagma nominal ern sua totalidade, no 
caso de sintag1na geni tivo e de sintagn1a co1n fl?.Odificador qualificador, co-
1110 n1 ostram os segu intes exe1nplos: 

(1 O)a. opsi'a apee 
ovo casca 
'casca do ovo ' 

(l l)a. arime 
' macaco' 

b. opsi'a apee-t asik 
ovo casca-Nom lisa 
'a casca do ovo é lisa' 

b. arime -n sa 'on 
macaco-Nom flechar eu 
' eu flechei 1nacaco' 

b. arime sik'e -t sa ' on ( 12)a. arime sik'e 
' macaco preto' macaco preto-Nom flechar eu 

'eu flechei macaco preto' 

( 13)a. anme sik 'e cay taan 
inacaco preto rabo comprido 
' tnacaco preto do rabo comprido' 

b. anme sik 'e oay taar -en sa 'on 
macaco preto rabo comprido-Nom flechar ·eu 
' eu flechei macaco preto do rabo comprido' 

Entretanto, no caso de sintagmas que contero corno modificador pre
posto urn demonstrativo ou u1n nome en1 funyao de detenninante, o sufixo 
aplica-se tambérn a estes: 

(14) ho 'o -et ku -et taan 
este -Nom pau-Nom comprido 
'este pau é comprido ' 
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(15) profesora -t .luci'-t terap'a te-'a eret 
professora-Nom luci-Nom viajar 3-Aux amanha 
'a professora Lucy vai viajar ainanha' 

2.2. 1.2. O sufixo {-erem} ' Comitaúvo', realiza-se como -erem após 
consoantes, e co1no -rem após vogais: 

( l 6)a. kur -et te-ow-erem terap' a te- ' a 
1nenino-No1n 3 -pai-Com. viajar 3 -Aux. 
'o 1nenino viajará co1n o pai dele' 

2.2.1.3. O sufixo {-o} 'Alativo', realiza-se nos alotnorfes o-, após consoan
tes, e -m, após vogais. Codifica as fun96es de Alativo e ta1nbé1n de Instru
mental : 
(l 7)a. 

, 

eret Ji-parana-m o -terope o- 'ap 
amanha Ji-Paraná-Al 1 sg-ir -TA 3-Aux 
'amanha vou a Ji-Paraná' 

b. aramira-n eg -o tera te-koa 
mulher-Nom casa-AJ ir 3-Aux 
'a rnulher está indo para casa' 

( J 8)a. kur -et arime -n opaa eku -m 
1nenino-Nom macaco-Nom matar flecha-Instr 
'o menino matou o macaco com flecha' 

· b. hereopot 'on kup 'ur-o y-opop-pe 
entao pau -lnstr 3-matar-TA 
'entao ele a matou corn pau' 

2.2. 1.4. O sufixo {-ere} assinala as fun96es de locaiyao espacial e tambétn a 
fonte, origem.· O sufixo realiza-se nos alomorfes -ere, ao seguir consoante, 
-re, ao anexar-se a nomes terminados em vogal. 
(l 9)a. o -mer -en sao paulo-re tero'a 

1 sg-marido-Nom Sao Paulo-Loe estar 
'meu marido está em Sao Paulo' 

b. paira-t tupari h -eg -ere tero 'a 
N.pr.-Nom tupari Rel-casa-Loc estar 
'Pairá está na casa dos Tupari' 

(20)a. Cajui-re ' on o -sa-p 
N.pr -Abl eu 1 sg-vir-TA 
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'eu vim do Cajui' 

b. kur -et aineko-re te-pop'a 
menino-Nom on9a -Abl 3-ter medo 
'o menino tem medo da onrya' 

2.2. 1.5. O sufixo {-pe} 'Locativo', indica loca9ao interior e nao interior:_ 

(21 )a. aroi -t wa'etop'a-pe te-'a 
arroz-Nom panela -Loe Aux 
'o arroz está na panela' 

b. ku pe-pe 'on o -sa -p 
canoa-Loceu lsg-vir-TA 
'eu vi1n na canoa' 

c. hit' a-t kuyt-pe 
cesta-No1n terra-Loc 
'a cesta está no chao' 

CONCLUSA O 
No trabalho fora n1 apresentados alguns res'u ltados, necessariarnente 

liinitados, em fu n9ao do espa90 disponível, da pesqu isa em anda1nento sobre 
a língua Tupari . Apesar de escassas, as considera96es aquí fe itas permite1n 
apontar !acunas na anál ise fono lógica existente e apontar fatos cuja aná lise 
deverá ser aprofundada. Os dados apresentados pennitem 1nostrar ta1nbém 
certas diferen9as entre o Tupari e o Mekens, da 1nesma fa1n ília sendo a rnais 
patente a inexistenc ia, em Mekens (Galucio, 1996), de um sufixo correspon- 1 

dente ao do T upari, g lossado no trabalho como 'Nominativo". 
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