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Prefácio 

Inclui- se neste terceiro volume da Série Lingüística 
, A 

trabalhos sobre quatro 11nguas pertencentes ao filo Macro-
...... , , -

-J e . Duas, a Xavante e a Kayapo-Txukuhamei, sempre fo-
ram clas s ificadas como línguas da família Jê. A classifi
cação de duas, Ofaié .iit, e Rikbaktsa .iit • concretizou- se nos 
Últimos dez anos através dos trabalhos de duas lingüistas 
do SIL no Brasil. Ambas as línguas foram comprovadas 
como relacionadas num nível anterior à língua proto-Jê 
recons truída por Da vis ( 196 8) §. A primeira foi classifica
da em t empo para ser incluída como Macro-Jê na classifi
cação d e Rodrigues (1970)§§; a Última classificação é mais 
recente . 

~ de extrema importância a divulgação de mais da
dos sobre línguas tão recentemente classificadas. Somen
te ass im podem outros lingüistas, especialistas na lingüís
tica compara tiva, verificar ou debater tal classificação. 

No caso do Ofaié incluímos, junto com uma lista vo
cabular , uma descrição estrutural dos dados recolhidos 
em 1958 e 1959. Há pouca possibilidade de se adicionarem 
mai s dados a estes. 

A Rikbaktsa, por sua vez, é ainda falada por umas 
300 Índios e está ainda sob pesquisa. Apresentamos aqui 
dois trabalhos baseados na análise do discurso Rikbaktsa. 

O estudo Txukuhamei está na forma em que foi ar
quivado no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Apresenta o 
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formato estrutural usado pelos pesquisadores do SIL nas 
primeiras etapas do estudo duma língua. O trabalho sobre 
Xavánte dá um passo além, sendo ainda estrutural. 

Os outros dois trabalhos Kayapó baseiam-se, teori
camente, em desenvolvimentos recentes bordando novas 

. ..... 
perspecti vas a r espeito da semantica. 

' -Quanto a ordem de apresentaçao, decidimos colocar 
em primeiro lugar os trabalhos baseados em teorias mo
dernas, ainda disputadas, da lingüística: as modificações 
teóricas suge ridos por Chaf e e Fillmore (os primeiros ..... 
tres trabalhos ), seguidos por um baseado em Grimes e 
Thurman, e finalmente apresentar os trabalhos estrutu
rais. Reserva mos a Última posi ção no volume pa ra o tra
balho Ofaié, s endo mais fácil , assim, destacar estes dados 
não mais sujeitos a pesquisas de campo. 

Todos os trabalhos são minuciosamente documenta
dos com exemplos da língua, pois o alvo da Série Lingüís
tica é divulgar dados em quantidade suficiente para que ou
tros estudiosos aproveitem material. Divulgamos dentro 
destas páginas uma · parte do pat rimÔnio lingüístico brasi
leiro, que deve ser não apenas arquivada mas também con
s iderada em níve l de pesquisas por todos os que se inte
ressam pela matéria. 

Brasília Loraine Irene Bridgeman 
Redator a 10 de junho de 1974 

• Gudschinsky, Sarah C .. "Ofaié-Xavánte, a Jê Language" em Estudos so
bre línguas e culturas indígenas, SIL, Brasília, 1971 , 1 -16. Comunica
ção na IV r eunião da Associa ção Brasileira de Ant ropologia, C uritiba, 
1959. 

•• Boswood, Joan. "Evidências para a inc lusão do Aripaktsá no filo Macro
- Jê11 em Série Lingüística, vol. 1, 67-78, 1973. 

§ Davis, Irvine. 11 Comparative Jé Phonology" em Estudos Lin güís ticos, 
vols . 1, 2, 1968. 

§§ Rodrigues, Aryon D.. "Língua" em Grande Enciclopédia Delta-Larousse, 
EditÔra Delta, S. A., Rio de J aneiro, 1970. 

4 



PREFÁCIO , 3 

ÍNDICE I 5 

Joan Boswood ALGUMAS FUNÇÕES DE 
PARTICIPANTE NAS 
ORAÇÕES RIKBAKTSA 7 

Ruth Thomson e ELEMENTOS 
Mickey Stout PROPOSICIONAIS EM 

ORAÇÕES KA YAPÔ 35 

Mickey Stout e MODALIDADE EM KA YAPÔ 6 9 
Ruth Thomson 

Joan Boswood CITAÇÕES NO DISCURSO 
NARRATIVO DA 
LíNGUA RIKBAKTSA 99 

Ruth McLeod FONEMAS XAVÁNTE 13 1 

Mickey Stout e FON~MICA TXUKUHAMEI 
Ruth Thomson (KAYAPÔ) 153 

Sarah C . Gudschinsky FRAGMENTOS DE OFAI~ 177 

5 



, 
I 

6 



Algumas Funções de Participante 
nas Orações Rikbaktsa 

JOAN BOSWOOD 

Este trabalho1 segue a orientação de Fillmore e 
Chafe, que baseiam a análise nas relações semânticas e 
não na estrutura de superfície. Procura aplicar estas di
retrizes às orações da língua Rikbaktsa 2 • Considerará - ..... uma oraçao como uma estrutura semantica com um verbo 
principal, que pode ser acompanhado por diversos substan
tivos, em variáveis relações com o mesmo. O termo 
"verbo" é usado para especüicar o estado ou fato que é ex
presso pela locução verbal, nominal ou adjetiva 3 , nuclear - , -na representaçao de superf1cie da oraçao. O termo "subs-
tantivos" refere-se aos participantes no estado ou fato. 
Podem ser representados na estrutura de superfície pelas 
locuções nominais ou por indicadores de pessoa na locução 
verbal, ou podem, ainda, não ter representação de super
fíci e . 

TIPOS DE PREDICADO 

Os verbos em Rikbaktsa podem ser classificados se
manticamente, com base no tipo de fato ou estado que des-
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crevem. A classificação não é em termos de raiz verbal, 
visto que em alguns casos a mesma raiz pode ser usada 
para expressar tanto um estado como um fato: a raiz 
pyby4 , por exemplo. 

1. ao descrever um estado: 

1. ka-pyby-rê-tatsa 
1 sg-com medo-est-f sg 
'Eu estou com medo. ' 

11. ao descrever um fato: 

2. tsik-pyby-ba-ik 
2 sg-assustar-inten -pont .... 
1 Voce (a) assustou. ' 

Ao contrário, a classificação dos verbos depep.de se ex
pressam um estado, uma ação, um processo, etc., e tam
bém das relações de função dos participantes especificados 
pelos substantivos que os acompanham. 

Talvez a divisão fundamental esteja entre os predi
cados que descrevem um estado e os que descreveni um 
fato. Esta distinção semântica reflete- se formalmente pe
las diferenças na estrutura de superfície, assim: 

1) Os predicados esta ti vos podeni ser realizados por 
locuções adjetivas, ou locuções verbais com uni verbo es
tativo. 

.... 
2) Os verbos estativos tem prefixos indicadores de 

pessoa que diferem dos utilizados com verbos descritivos 
de fatos. 

3) Os verbos estativos podem ter sufixos indicado-
.... -res de genero; os verbos de fato, nao. 

4) Na sua forma não negativa, os verbos estativos 
são freqüentemente marcados pelo sufixo estativo re, que ,. 
so raraniente ocorre em verbos que descrevem um fato. 

5) Os verbos descritivos de fatos podem ter marca
dores de tempo, mas os predicados estativos não possuem 
um esquema para indicá-los 5 • 
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PREDICADOS QUE DESCREVEM UM ESTADO 

Exemplos de orações estativas em que o predicado é 
um adjetivo: 

-3. i-a zara 
3 sg-rabo bifurcado 
'Seu rabo é bifurcado. 1 

4. jokba-tsibik 
pequeno-dimin 
'~ muito curto. ' 

Exemplos de oraÇÕes estativas em que o predicado é uma 
locução nominal ou um substantivo: 

5. Mahã barikta ka -tsy 

6. 

Mahã marido 1 sg irmão mais novo 
'O marido de Mahã é meu irmão mais novo. ' 

ka-je 
1 sg-mãe 
'Sim ela , 

-

ste hiba 
filha afirmativo 

é a filha de minha mãe. ' 

7. amo madi 1-naro 
que mais 3 sg-nome 
'Que mais é o nome dele?' 

- , Exemplos de oraçoes estativas em que o predicado e um 
verbo estativo: 

8. ti-soik-zeze-re-ta 
3 sg- pescoço - longo - estat- m sg 
'Seu pescoço é comprido. 1 

9. Tabawy baty i-sukpyby 
Tabawy neg 3 sg- acanhada 
'Tabawy não está acanhada.' 

10. baty a- pyby 
neg 2 sg - com medo 
1Não tenha medo de mim.' 

ka- pokso 
1 sg- por causa de 
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Em nenhum dos exemplos 3-10 precedentes o predicado 
descreve um fato, e nem o sujeito de superfície funciona 
como agente. De fato, os vários sujeitos estão em diferen
tes relações semânticas com os seus respectivos verbos. 
Em 3, 4 e 8 os participantes especificados pelos sujeitos, 
sejam explícitos ou subentendidos pelo contexto, sofrem o 
estado especificado no predicado; esta relação nós devere
mos chamar de "paciente". Em 5-7 os referentes-sujeito 
são o que o predicado especifica, uma relação para a qual 
deveremos usar o termo "essivo". Em 9 e 1 O o referente
-sujeito está experimentando ou potencialmente experi
mentando um estado de espírito; denominaremos os parti
cipantes desta relação como 11 experimentadores". Tais 
funções de participantes · serão discutidas com mais deta
lhes neste artigo, mais à frente. 

Pode-se resumir o que foi dito da seguinte maneira, 
seguindo uma esquematização de Chaf e: 

Predicado 

Estativo 
) 

Verbo estativo 

Predicado adjetival 

Predicado nominal 

1 
Verbo estativo Verbo estativo 

Predicado adjetival ,. Predicado adjetival 

Predicado nominal Predicado nominal 

PREDICADOS NÃO ESTA TIVOS 

Paciente 

Substantivo 

Os predicados não estativos em Rikbaktsa podem ser 
classificados semanticamente, dependendo do fato de des-

- # creverem um processo ou uma açao, e tambem de ser a 
ação orientada para um alvo ou não. 

Predicados de Processo. Nos exemplos 11-13 seguintes, o 
verbo descreve um processo, e o substantivo que funciona 
gramaticalmente como sujeito indica quem ou o que sofre 
aquele processo. A relação é similar ao que já se notou 
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-com respeito aos predicados estativos, e estes ~erao, por-
tanto, denominados "pacientes" pela mesma razao. Esque
matizaremos a relação assim: 

V V paciente 
processo processo S 

11. ka-suk ni-tsehe-ba-ik 
1 sg-ve.stido pas int-secar-inten-pont 
'Meu vestido secou completamente. ' 

12. izo mu-koro-ko 
lenha pres int - queimar- cont 
'A lenha está queimandõ. ' 

13. txaharek ni-raha 
periquito pas int-morrer 
'0 periquito morreu.' 

, 

' 

Predicados de A ção. Nos exemplos 14-16, porém, o su
jeito do verbo refere - se a alguém que está realmente agin
do de acordo com a especificação do verbo. Para esta fun
ção utilizamos o termo "agente". 

V V agente - -a çao açao S 

Em R.i.kbaktsa o agente não precisa oc0rrer como uma lo
cução nominal separada, mas pode ser suprimida quando a 
forma verbal ou o contexto não permitirem ambigüidade 
para se identificar o agente. 

14. katsa tsi-pamykuso-ko-naha 
; 

nos 1 pl-conversar-cont-pl 
; 

'Nos estamos conversando.' 

15. Nanita ta-tsapu pokso 
Nanita 3 sg-dente por causa de 
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ni-puzu-ku 
pas-int-chorar-cont 

'N ani ta estava chorando por causa ·do dente de
la. ' 

16. i-pyry bo ni-wak-naha 
3 sg-pé para pas int-ir caçar-pl 
'Foram caçar rio abaixo. ' 

...... -O Rikbaktsa difere do Ingles por nao ter um tipo de verbo 
de ambiente 6 que não necessite de substantivo e gera ora-

- - A • çoes de açao sem um agente. Em Ingles, existe a seguinte 
função: 

V V (sem agente) - -açao açao 
ambiente ambiente 

que produz orações como 'lt's raining' ('Está chovendo') 
onde o 'it1 não se refere a coisa alguma no ambiente. Em 
Rikbaktsa7

, este caso seguiria o seguinte paradigma natu
ral: 

1 1 
V >- V agente - -açao açao S 

17. hyritsik mu-nawu-ku 
chuva pres int-chover-cont 
'Está chovendo.' 

18. hyritsik mu-toto-ko 
chuva pres int-rimbombar-cont 
1Está travejando.' 

Predicados de Ação-Processo. Os exemplos 19-21 tam-
, ~ ~ ~ 

bem tem os predicados de açao. Mas nestes, a açao do 
verbo está diretamente dirigida para algum alvo, que sofre 
a açãq do verbo, assim como o paciente sofre o estado ou 
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, 
processo indicado pelo verbo. Este tipo de verbo sera 
considerado, então, tanto de ação como de · processo poden
do ser acompanhado por dois substantivos, um o agente da 
ação e outro o paciente do processo. O predicado e suas 
relações de função podem ser, então~ esquematizados: 

1 
V-----10 V - -açao açao 
processo processo 

.1 
paciente 
s 

agente 
s 

Na estrutura de superfície, tanto os substantivos do agente 
como do paciente podem ser suprimidos quando sua identi
dade é Óbvia no contexto. 

19. wytyk-yryk natsi-tsa pi-parik-náha 
mulher-pl milho-pl pres tr-plantar-pl 
1 As mulheres plantam milho. ' 

20. penoro ta-pu-nia 
correia 3 sg-colocar-3 sg pas 
'Ele colocou uma imbira. 1 

21. ta-sokoro-tsapu pi-do-ko 
3 sg-capivara-dente pres tr-consertar-cont 

~ 

1 Ele esta amolando sua faca. ' 

Correlatos formais de distinção entre ação e processo. 
Não parece haver qualquer diferença formal que corres-

, - """ -ponda a distinçao semantica entre as oraçoes em que o , - , -
verbo e de processo e as oraço~s em que o verbo e de açao 
não dirigida para um alvo. 

Mas a diferença entre as ações que são e as que não 
são dirigidas para um alvo é indicada formalmente pelos 
prefixos tempo-transitivos. Na maioria dos casos, as 
ações dirigidas para um alvo, quando acompanhadas por 
um prefixo tempo-transitivo, (o que é raro) tomam os pre-
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fixos transitivos 8 ; as ações que não são dirigidas para um 
alvo, tomam os prefixos intransitivos. 

transitivo intransitivo 
e. 

-nao-passado p1- mu-

passado z1- ni-

Exemplo"'s de ações que não são dirigidas para um alvo (in
transitivas de superfície); 

22. i-tsapu ni-bo-ba-ik ~ 
3 sg-dente pas int-(sair) fora..:.inten-pont 
'O dente dele saiu. ' 

23. tsi-mu-pamykuso-ko-naha 
1 pl-pres int-conversar-cont-pl 
'NÓs estamos conversando.' 

, 

t 

Exemplos de ações dirigidas para um alvo (transitivas de 
superfície); 

24. Madre i-tsapu zi-bo-ba-ik 
Madre 3 sg-dente pas-(tirar) fora-inten-pont 
'A Madre arrancou o dente dela. ' 

25. tsi-pi-popo-ko-naha 
1 pl-pres int-quebrar-cont-pl 
'NÓs estamos quebrando nozes·.' 

LOCATIVOS 

Determinados verbos de ação que envolvem movi
mento9 têm um componente semântico intrínseco de dire-- ..... çao ou de lugar. Tais verbos tem um substantivo estreita-
mente relacionado com o verbo numa relação locativa. 
Estes podem ser distinguidos dos utilizados ell! orações 
que não têm um verbo de movimento pelo termo "locativo 
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interno". Seguem-se exemplos de orações com verbos de 
a.xão que possuem um componente de movimento ou de ~u
sencia de movimento. Os locativos internos nas oraçoes 

-estao sublinhados: 

26. wahoro bo ni-tsuk-naha 
casa para pas intr-entrar-pl 
'Eles entraram na casa. ' 

27. kytsa ski buruk 
eles/ elas trilha ao longo de 

mu-kari-ki-naha 
pres intr-dançar-cont~pl 

'Eles estão dançando pela estrada. i 

28. ta-je baze mu-tare-ke 

29. 

3 sg-mãe ao lado de pres intr-ficar-cont 
'Ele está ao l ado de sua mãe. 1 

i-bo ik-zo-ko-zo 
3 sg-para 
'Eu estava 

1 sg-(ir) para cima-cont-novamente 
subindo para encontrá-lo novamente.' 

A regra que gera estas orações pode ser
10 

V------açao 
movimento 

1 
V -açao 
movimento 

., 

locativo 
s 

agente 
s 

~ claro que outros verbos de ação que são semanticamente 
neutros com referência a movimento podem também ocor
rer com uma locução locativa, mas esta expressão de lu
gar não parece estar estreitamente relacionada ao verbo. 
Podemos d~nominá-la "locativo externo" . Par e c e ser 
mais periférico no significado e mais relacionado à oração 
como um todo. 
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30. Juarez 
Juarez 
'Juarez 

~ihik baze ni-puzu-ku 
agua ao l ado de pas int-chorar-cont , 

estava chorando perto da agua. ' 

Puderia ser esquematizado assim: 

1 t 
V >V agente - -açao açao S 

locativo 
s 

Do mesmo modo que os de ação, outros tipos de verbos po
dem ser acompanhados tanto por locativos externos como 
locativos internos. Certos verbos estativos possuem um 
componente locativo de significado e ocorrem com um lo
cativo interno. 

31. i-hok i-Eaiko bo n1 
3 sg-buraco 3 sg- outro lado em estar 
' Está no oco do pao.' 

32. i-wanu JO bo n1 
3 sg-rede (de dormir) a l ta em estar . , 
'A rede dela esta a lta . ' 

33. orobik-tsa my-EuEuka bete tu 
flecha-pl 1 pl-viga em estar -'As flechas estao na vi ga de nossa casa. ' 

34 . ta-je tuk tu 
3 sg-mãe com estar 

, -
'Ele esta com a mae. ' 

A regra que gera estas orações pode ser: 

1 
V > V 
estado estado 
locativo locativo 
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locativo 
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paciente 
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Esta regra contrasta com: 

1 

V ~ V 

estado estado 
paciente 
s 

que geraria orações como esta: 

locativo 
s 

35. pihik ezi k-akpy-re-tatsa 
agua em 1 sg-frio-est-f sg 
'Eu estou (sentindo) frio dentro d 1água.' 

- , ~ 

Alguns verbos de açao-processo tambem tem um compo-
nente de movimento e podem ocorrer com um locativo in
terno. 

36. 

37. 

rata ezi ta- korore-nia ' 
lata em 3 sg-por (V)-3 sg-pas 
'Ele colocou-o numa lata. ' 

-aso-tsa uta wahabe-hak Sama bo 
anzol -pl eu levar Sarna para 
'Eu levei os anzóis para Sarna. ' 

38. kobehetu kwiaba ezi myz-ebykyryk 
cobertor Cuiabá de intenç-trazer 
'(Ela) trará um cobertor de Cuiabá. ' 

A regra para gerar tais orações seria: 

1 
v-----v -açao 
processo 
movimento 

-açao 
processo 
movimento 

1 
locativo 
s 

paciente 
s 

l 
agente 
s 

Contrastaria com a seguinte regra com locativo ex
terno optativo: 
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r 
v---~v - -açao açao 
processo processo 

1 

paciente 
s 

agente 
s 

locativo 
s 

Eis um exemplo da aplicação desta regra opcional: 

39. waratok sak 
roça borada 

ik-zi -popo- ko 

baze 
por 

1 sg-pas tr-cortar-cont 

'Eu estava cortando (lenha) na beira da roça.' 

Os dados colhidos até agora não incluem nenhum exemplo 
d e processos com um locativo interno. A adição de um lo
cativo externo numa oração que contenha um verbo de pr-o
cesso daria o seguinte esquema: 

V paciente 
processo S 

e geraria orações como esta: 

locativo 
s 

40. ka-suk hui tsipa 
1 sg-vestido 

, 
arvore braço 

mu-tsehe-ba-ka 
pres intr-secar-inten-cont 

humu 
em 

'Meu vestido está secando 1}º galho da árvore.' 

BENEFICIENTES 
, -Ha uma outra relaçao substantivo-verbo em que o 

substantivo pode ser tanto nuclear como periférico, depen-
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<lendo dos componentes semânticos do verbo. Verbos tais 
como "dar", •1 ajudar", "troe.ar", parecem ter um compo
nente de doação e pedem um substantivo estreitamente as
sociado a eles nessa relação de benefício. 

A regra poderia ser: 

1 
V---___.,. V -açao 
processo 
benefício 

-açao 
processo 
benefício 

1 
beneficiário 
s 

paciente 
s 

agente 
s 

O beneficiário destes verbos de processo-ação é geral
mente um objeto indireto na estrutura de superfície, e é 
indicado pela preposição bo. 

41. iwaze 
mais tarde 
'Mais tarde 

a-bo neny 
2 sg-para dar 

(eu) (o) darei a você.' 

42. ka-bo pi-bia-ka , 
1 sg-para pres tr-trocar-cont 
'Eu comprarei. ' 

43. ikiza a-bo patsüvehe-ke 
eu (f) 2 sg para ajudar-cont 
'Eu estou te ajudando. ' 

Outros verbos sem sentido de benefício podem ter um 
substantivo beneficiário associado a estes verbos numa 
maneira mais perif ér-ica. 

44. buzojy-tsa ta-puhyryk bozik kino 
lua-pl 1 sg-levar Bozik · para 
'Eu levei o cocar-da-lua para Bozik. ' 

45. luzia a-bo pi-puru-ku 
Luzia 2 sg-para pres tr-cortar-cont 
'Luzia (o) está cortando para você. • 
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, 

Para tais orações a r egr a pode ser: 
' . 

li 
agente beneficiá rio 

1 
v----.. v 

1 
paciente 

s s s -açao -açao 
processo processo 

O indicador formal deste t ip o de l ocução é a posposição bo 
ou kino, seguindo o s ubstantivo na relação de beneficiário. 
Os beneficiários podem também ocorrer com verbos esta -
tivos e de processo, de uma maneira nuclear ou intr{nse
ca. Em tais casos, porém, não há indicador expresso com 
o beneficiário. O tipo de verbo estativo com o qual ocor
rem é um predicado nomi nal não- essivo. Poderíamos es
quematizar a regra para tais orações assim: 

1 1 1 
V V paciente beneficiário 
estado estado s s 
Predicado P redicado 

Nominal Nominal 
- essivo - ess ivo 
benefí cio benefíc io 

46 . tsaraha i - dyhy- wy-ky 
canoa 3 sg-sentar( - se) - nom-poss 
'A canoa t em um assento. ' 

47 . us-tatsa baty i - rata - ka 
outro-f sg neg 3 sg-lata - poss 
1A outra menina não tem uma lata . ' 

48. baty ka - barikta - ka 
neg 1 sg- marido- poss 
'Eu não tenho marido. ' 

Os beneficiários também p odem ocorrer com certos ve r 
bos de processo. São introduzidos pela seguinte regra : 
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• 

1 

v----~v 

processo processo 
b eneficiário l;>eneficiário 

paciente 
s 

beneficiário 
s 

49. Tabawy ta-sokoro-tsapu ni-hokda 
Tabawy 3 sg-capivara-dente pas intr-perder 
'Tabawy perdeu a faca dela. ' 

50. ka-boto-tsa ~-ky-tahi 

1 sg-churnbo-pl 1 sg-achar 
'Eu vou achar o meu chumbo.' 

O beneficiário dos verbos de processo deste tipo aparece 
corno sujeito na estrutura de superfície, e a coisa perdida 
ou achada corno objeto, o verbo porém pode ser indicado 
pelo prefixo intransitivo, corno no exemplo 4 9. 

Quando um dos componentes semânticos de qualquer 
tipo de verbo é de posse ou mudança de posse, é provável 
que haja um substantivo beneficiário em estreita relação 
corno o verbo • 

EXPERIMENTADORES 

Urna outra relação entre substantivo e verbo é a de 
- Â experimentador. Com exceçao dos verbos que tem um 

componente causativo, parece que os experirnentadores 
ocorrem somente com verbos de não-ação. Embora este
jam no lugar do sujeito na estrutura de superfície, eles di
ferem dos agentes pelo fato de que o experimentador não 
executa coisa alguma ao cumprir o verbo. 

Alguns dos verbos que ocorrem com um experimen
tador são verbos de estado-processo em que o experimen
tador está experimentando o estado e um outro substantivo 
é paciente 11 do processo: 
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1 1 v------v paciente 
s 

experimentador 
estado estado 
processo 
experimental 

processo 
experimental 

s 

Em determinados casos, o paciente pode ser suprimido. 

51. hodipyryk n1 hiba i-akparawy 
veado carne afir 3 sg-gostar 
'Sim, ele gosta de carne de veado. ' 

5 2. Abwi hÜmuve sa 
Abwi febre interrog 
1Abwi está com febre?' 

53. ka-hirinamyry-re-tatsa 
1 sg- saber-est-f sg 
'Eu sei.' 

54. Tseba baty ik-tsa-ziky 
Tseba neg ver-capaz 
'Tseba não pode ver.' 

zumu 
sentir 

5 5. Barikatxa xa tsi-nyhy 
Beiço-de-Pau interrog 2 sg-ver 
'Voe~ viu os Beiço-de-Pau?' 

56. unata kytsa parini waby-naha 
noite eles onça ouvir-pl 
'À noite eles ouviram uma onça. ' 

I 

COMPLEMENTOS 

Alguns verbos têm um "objeto" gramatical cuja natu
reza é sugerida pelo significado do verbo. Estes verbos 
são "completíveis", e o substantivo-objeto que completa o 
seu significado é o "complemento". O complemento não é 
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afetado pela ação do verbo, mas ser:ve para especificar 
mais nitidamente seu significado. A maioria dos verbos 
completíveis em Rikbaktsa são verbos de ação12 : 

1 
v----~v - -açao açao , 
complet1vel 

, 
complet1vel 

1 
complemento 
s 

agente 
s 

Este tipo de complemento é o que Halliday chama de" ca
racterística de qualidade". 

57. ka-pehe ka-iky sopyk 
1 sg-para 1 sg-irmã mais velha chamar 
1 Ela me chama de "minha irmã mais velha"'. 

, 
58. ikjwezi ni - kari- ki-naha 

nome de dança pas intr-dançar-cont-pl 
1 Eles estavam dançando o ikjwezi.' 

59. my-hehe kuso-ky 
1 pl-lÍngua falar-des , 
1 Ela quer falar nossa 11ngua. ' 

Parece haver um outro tipo de complemento que pode 
ocorrer com verbos estativos, embora não hajam muitos 
exemplos nos dados coletados. Estes complementos podem 
ser equivalentes à "característica de qualidade" de Halli
day. 

60. tsi-haradi-zeze-re-ta papyry bo 

RAZÃO 

3 sg-cabelo longo-est-m sg ombro para 
10 cabelo dele é long<1, (vai) até os seus om
bros. ' 

Uma relação que parece possível com qualquer tipo 
de verbo é a de razão, em que a ação, ou o estado, indica-
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do pelo verbo é o efeito do substantivo que ocorre nesta 
relação. Em qualquer configuração, então, pode-se acres
centar um substantivo a mais como razão, indicado pela 
posposição de pokso 'por causa de'. 

61. baty a-pyby ka-pokso 
neg 2 sg- com medo 1 sg-por causa de 
1Não tenha medo de mim. 1 

62. tsi-pyby-re-ta pyryhyk pokso 
3 sg-com medo-m sg- est cobra por causa de 
'Ele está com medo da cobra. 1 

63. bwikiserehe-tsa 
formiga-pl 

sarapuruk-zo 

pokso _ 
por causa de 

ir ao chão-novamente 

'Por causa das formigas descemos ao chão no
vamente.' 

64. nanita 
Nanita 

ta-tsapu pokso 
3 .sg-dente por causa de 

ni-puzu-ku 
pas intr-chorar-cont 

1Nanita estava chorando pQr causa do dente de
la. ' 

Os substantivos também acompanham os verbos de deriva
ção causativa muito semelhante a esta. Os verbos de esta
do, processo e ação podem sofrer esta derivação pelo 
acréscimo de um dos seguintes prefixos: 

ty-

tyzi-
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1 causativo' • 

1 causativo (quando tanto a razão como o pa
ciente sofrem o estado ou pro--cesso, ou quando a razao tanto 
quanto o agente executam a ação) ' 



O substantivo instigador ou causador do verbo é denomina
do a 11 razão". Quando o prefixo causativo é tyzy- este 
substantivo tem uma dupla função. 

1 
V----+V 
processo processo 
causativo causativo 

1 
paciente 
s 

-razao 
s 

65. a-suk ty-bibi-tybi-ty 
2 sg-vestido caus-molhar-neg-imp 
1Não molhe o seu vestido. 1 

-
66. a-pyry-suk ik-ty-zo 

2 sg-pé-bainha 1 sg-caus-subir 
'Eu tirei o seu sapato fora (d'água).' 

1 
V------~V 

estado estado 
experimental experimental 
causativo causativo 

67. tyzi-hirinamyry-ky 
caus-sabendo-des 

I 

experi
mentador 
s 

'Ela quer que (eu) a ensine. 1 

1 1 
V >V agente - -açao açao s 
causativo causativo 

68. wywyk 
machado 

tyzi-zo-kta 
ca us- subir-hort 

-razao 
agente 
s 

'Traga um machado para cima! 1 

-razao 
experimen
tador 
s 

Nos exemplos 67 e 68 onde o causativo é tyzi-, o partici
pante causador do fato de alguém saber algo, evidentemen-
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te também o sabe; e o participante que eleva o machado 
sobe no próprio ato de conduzÍ-lo para cima. Eis uma si-... , . . 
tuaçao pouco comum em que um so part1c1pante tem um 

..... 
papel duplo. Um f enomeno semelhante ocorre com os 
substantivos numa relação comparativ,a (pág. 28). 

PROPÓSITO 

O contrário da relação de 11 razão" é a de "propósito", 
em que o substantivo é o efeito proposital da ação ou esta
do do verbo. Qualquer configuração pode ser acrescida 
pela adição de um substantivo de propósito. -

69. zodo bo tsi-kukuru-naha 
batata para 1 pl-sair-pl 
1 Saímos a fim de apanhar batatas. ' 

70. i-a pi-bobo ka-txunu-do 
3 sg-rabo pres-tirar 1 sg-nariz-coisa 
'Estou tirando as penas do rabo dela (ave) para 
o enfeite de meu nariz. 1 

71. mukto bo ni jatuk 
fruta para estar ontem 
'(Ela) estava colhendo frutas ontem. ' 

72. ta-wanu mu-tsapa-ka 
3 sg-rede pres intr-fazer (rede)-cont 
1 (Ela) está fazendo a rede dela. 1 

ACOMPANHAMENTO 

Outra relação, a de acompanhamento, ocorre com os 
verbos cujo significado inclui a idéia de movimento ou lu
gar, e parece possível com qualquer tipo de verbo. ~ in
dicada pela posposição tuk 'com', acompanhando o substan
tivo. 
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73. _T_a_b_a_w_yOL-~tu_k_ txi-kukuru-naha 
Tabawy com 1 pl-sair-pl , 
'Sa1mos com Tabawy. ' 

74. a-tsy a-tuk izo 

7 5. 

76. 

2 sg-irmão mais novo 2 sg-com lenha 

p1-popo 
pres trans-cortar 

'Seu irmão mais novo cortará lenha com você. ' 

mukto bo n1 jatuk 
fruta para estar ontem 
1 (Ela) foi para (colher)' fruta 
to. ' 

katsa 
nos 
'(Ele) 

my-tuk tu 
1 pl -com estar 

; 

esta conosco. 1 

Roberto tuk 
Roberto com 

ontem com Rober-

/ 

INSTRUMENTO 

O mesmo indicador tuk é, às vezes, usado para indi
car substantivos com uma fun ção instrumental, isto é, 
substantivos que especificam o que é usado na execução da 
ação especificada pelo verbo. Onde não há ambigüidade, 
como nos exemplos 78 e 79 seguintes, o substantivo instru
mental pode ocorrer sem indicador expresso. 

77. na bo hui tuk ty-dykwy-ty 
lá para pau com caus-manter aberto-imp 
1 Mantenha-o aberto ali com um (pedaço de) pau. ' 

78. maku wywyk 
homem machado 

my-si-vo-ko 
fut-furar-obj-cont 

tsumy-tsa 
mel-pl 

'0 homem está furando um favo de mel com um 
machado.' 
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7 9. wywyk rik-pyry-dyk 
#' 

machado refl.-pe-cortar 
'Cortei meu pé com um machado.' 

Os instrumentos parecem ocorrer somente com verbos de -açao-processo. 

COMPARAÇÃO 

A Última relação a ser tratada aqui é a de compara
ção, indicada pela posposição -wa 'como'. Os substanti -
vos, nesta função comparativa, podem ocorrer com qual
quer tipo de verbo, e assumem o papel de sujeito do verbo, 
além de sua própria função de comparação. Assim, no 
exemplo 80, a seguir, Mabe tem o duplo papel de experi
mentador do verbo arapa assim como seu próp:i;-io papel de -comparaçao. 
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80. jatuk Mabe-wa k-arapa-re-tatsa 
ontem Mabe-como 1 sg-com fome -est-f sg 
'Ontem, como Mabe, eu estava com fome.' 

81. i-wa mu-raha-ka 
3 sg-como pres intr-morrer-cont 
'(Ela) está morrendo como ele morreu. ' 

82. ikiatsa-wa na-kozo-zo 
voces como pretender-ver-novamente 

..... 
'Vou dar uma olhada novamente como voces.' 

83. Amahuaka-tsa katsa-wa 
Amahuaca-pl nos-como 

wanu pi-zo-naha 
rede pres trans-fazer-pl 

#' 

'A tribo Amahuaca faz redes como nos faze-
mos.' 
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RESUMO DOS INDICADORES DE SUPERFÍCIE DAS 
FUN ÇÕES DO SUBSTANTIVO 

Os tipos de verbo com os quais as várias funções fo 
ram determinadas estão resumidos no quadro da página 30) . 
As fun ções que podem ocorrer somente com certos tipos 

- A de verbos nao tem geralmente um indicaàor expresso na 
estrutura de superfície, a não ser que haja uma ordem 
preferida dos elementos gramaticais da oração: 

sujeito, instrumento, objeto, predicado. 

De acordo com o tipo de verbo na oração, o ouvinte pode 
deduzir a fun ção dos vários substantivos a partir da posi
ção que ocupam como sujeito, objeto, etc., não resultando 
daí nenhuma ambigüidade. As funções que podem ocorrer 
com qualquer tipo de verbo são geralmente indicadas pel o s 
seguintes posposicionais: 

Beneficiário 

Razão 

Propósito 

Acompanhamento 

Compara ção 

Localiza ção 

bo 

k ino 

pokso 

bo 

tuk 

- wa 

baze 

bete 

bo 

buruk 

ezi 

hapik 

haradi 

humu 

hyma 

ma 

'para, por' 

'para' 

1p :)r causa de' 

'para' 

'com' 

'como' 

'ao lado de' 

'sobre' 

'para' 

'ao longo de' 

' em de ' , 
~ 

'atras' 

' em frente a' 

" 
I 

' sobre (pregado ou fixo)' 

'na di reção de' 

' ao l ado (pregado ou fixo)' 
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Estados Processos Ações Ações-Processos 

Essivo X 

Agente X X 

Paciente X X X 

Experimentador X X 

Compl emento X X 

Instrumento X 

interior X X X 

Locativo 
exterior X X X X 

interior X X X 

Beneficiário exterior X X X X 

Razão X X X X 

Propósito X X X X 

Acompanhamento X X X X 

Comparação X X X X 

' -Este estudo de Rikbaktsa nos conduz a mesma conclusa o .... 
que Chafe (no estudo de Onondaga) . A divergencia extrema 
entre a estrutura de superfície das l ínguas indígenas e a 
das Européias não reflet e uma divergência semântica se
mel han te . De fato, para citar Chafe (1970a, p . 268), 

.... . 
"quant o se pode esperar da tendenc1a geral do pensamento 
lin.güÍstico, a estrutura semântica ... difere da do Inglês 
em aspectos relativamente triviais . 11 

\ 

NOTAS 

1. O mate r ial lingüístico a qui analizado resulta de um período de vinte e 
um mese s de estudo na t r ibo Rikbaktsa entre 1967 e 1972. Nossos sincer os 
agradecimentos ao Museu Nacional do Rio de Janeir o e à Fundação Nacional 
do fndio por permitirem a realização do estudo. e à Missão Anchieta pel a 
ajuda prática. O trabalho foi escrito com a colaboração do Dr. Ivan Lowe 
na sed e do Summer Institute of Linguistics, em Brasília, DF, de abril a 
maio de 197 2. 

2. Os Índios Rikbaktsa vivem ao longo do rio Jur uena, no extremo nor te 
do Estado de Mato Grosso, B r asil. Sua língua a figura -se como pertenc ente 
ao filo Ma cro-Jê. 
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3. As locuções adjetivas são semelhantes em significado aos verbos esta
tivos, mas contrastam com estes na estrutura d e s uperfície, pois que os ad
jetivos não são flexionados, como o podem ser os verbos estativos, com afi-, .... 
xos de pessoa, numero, genero, e aspecto. Vide exemplos 3 e 4 em compa-
ração com 8-10. 

4. A ortografia utilizada neste trabalho é de base fonêmica, mas um tanto 
adaptada para facilitar a grafia, e para conformar-se mais à Portuguesa. 
Os fonemas vocálicos são: /i/, /e/, /.ir/, /a/, /u/, lo/, /Í/, /e/, li/, fã!, 
/Ü/, /Õ/. São representados da mesma maneira na ortografia, exceto o "y" 
que é usado para o fonema l i !. Os fonemas consonânticos são: f mi, I n/, 
/p/, /ti, /k/, /~/. /'§/, /h/, /d/, /r/, /j/, /w/. Os fonemas /m/ e /n/ 
são escritos como 'm' ou 'b', e 'n' ou 'd', respectivamente, dependendo se o 
alofone é nasal ou oral; /e/ é escrito como 'ts'; /si como 's'. O fonema 
/ d/ é flap dental sonoro, e é escrito 'z' nesta ortografia. 

- Em função deste trabalho, foram estabelecidas as seguintes conven-
çoes : 

afir afirmativo loc locativo 
ag agente locex locativo externo 
amb ambiente locin locativo interno 

ben beneficiário m masculino 
beni benefício mov movimento 

caus causativo 
neg negativo 

complemento 
nom nominalizador comp 

compl completivo obj objeto 
cont continuativo pac paciente 
des desiderativo pas passado 
dimin diminutivo pl plural 

/ pont pontual 
est estativo pred predicado 
exp experime'ntador pres presente 

f feminino 
proc processo 

fut futuro reflex reflexivo 

hort hortativo s substantivo 
sag sem agente 

imp imperativo sg singular 
int intransitivo tr transitivo inten intensivo 
interrog interrogativo V verbo 

- .... o Único método para indicar 5. Nas oraçoes que tem um verbo estativo, o 
tempo é uma locução temporal. 

6. Chafe afirma a respeito dos verbos de ambiente que "não há 'coisa' da - .... qual a predicaçao seja feita ... Eles abrangem a circunstancia total, não 
apenas algum objeto que contêm." (Chafe, 1970a, p. 101) 

7. Esta não é, provavelmente, uma distinção de estrutura de superfície, 
.... -mas uma diferença semantica que reflete uma disparidade na cosmovisao da 
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maioria dos falantes do Ingles e do Rikbaktsa. Os Rikbaktsa tendem a atri-
buir o inexplicável a algum agente no mundo fís ico ou espiritual. 

8. De fato, o que designei como "transitivo" pode ser melhor chamado de 
"orientado para um alvo", porque depende mais de um alvo semântico de 
ação do que de um objeto gramatical. Vide nota 12. 

9. Distinguimos três diferentes tipos de verbo com relação ao movimen-
to: 

i. verbos de movimento - 'andar', 'ir' ... 
ii. verbos de ausencia de movimento - 'jazer', 'ficar' 

iii. verbos que são neutros em relação ao movimento - 'comer', 1 cor
tar' 

... 
Os tipos i. e ii. tem locativos internos associados a eles; o tipo iii. pode 
ter locativos externos. O tipo i. pode ter locativos de direção; os tipos ii. e 
iii. têm somente locativos de posição (locação). 

10. Esta regra não segue a sugestão de Chafe para o tratamento dos loca
tivos. Ele s ugere que uma oração como o exemplo 27 acima tenha dois ver
bos na estrutura subjacente: 'dançar' e 'ao longo' (Chafe, 1970a, pp. 
300-302). Preferimos interpretar estas orações como tendo somente um 
verbo na estrutura subjacente, pois, de outro modo, parece-nos, o mesmo 
princípio deveria ser logicamente estendido às orações do tipo beneficente (o 
verbo extra não aparecendo na estrutura de superfície: 'vantagem'), às ora
ções instrumentais (verbo extra: 'usar') e talvez a outras. 

11. O uso do termo "paciente" para descrever a coisa que está sendo ex
perimentada não é completamente satisfatória, mas é sugerido aqui por fal
tar uma solução melhor. Chafe (1970a, p. 145) dispõe-se a denominar tais 
verbos, como os dos exemplos 55 e 56, "processos" porque eles respondem 
à pergunta: "o que aconteceu aos Beiço-de-Pau ? ", e obter a resposta "Eles 
foram vistos". 

12. Vale ressaltar que estes verbos completíveis se por acaso tiverem um 
prefixo de tempo-transitividade levam os prefixos que indicam a intransiti
vidade conforme a nota 8. 
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Elementos Proposicionais em 
Orações Kayapó 

RUTH THOMSON e MICKEY STOUT 

A - ,1 O. INTRODUÇ O. A estrutura das oraçoes Kayapo pode 
ser tratada de acordo com a teoria semântica generativa. 
Nosso modelo básico reporta-se, com modificações, a 
Charles Fillmo re (1968), Donald Frantz (1970), William C. 
Hall (1969) e Naomi Glock. 

O material deste ensaio é apresentado da seguinte 
forma: a primeira parte nos dá o embasamento teórico 
geral: a segunda refere-se à estrutura profunda ou a ca 
sos da língua: a terceira, à estrutura de superfície ou de 
const i tuintes, e o esquema das relações entre a estrutura 
subjacente e a de superfície. 

Definimos os tipos fundam·entais de predicados em 
; ..... -

termos d e papeis semanticos que expressam r e 1 aço e s 
existentes na estrutura subjacente. Em KayapÓ, essa de-- ..... -finiçao evidencia quatro tipos de predicado: tres sao rela-
cionados na est rutura de superfície, as orações verbais 
transitivas, intransitivas, bitransitivas, descritivas e se
mi-descritivas- -respectivamente: Agente-Paciente é rela
cionado à transitiva; Agente é relacionado à transitiva, in
transitiva, bitransitiva e semi-descritiva; Experimentador
-Paciente é relacionado à transitiva, adjunto-transitiva e 
descritiva. O quarto tipo, Essivo, é relacionado à um gru-
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po de cinco orações equivalentes na estrutura de superfí
cie: demonstrativa, identificativa, possessiva, locativa, e 
determina tiva. 

1. ORAÇDES. Como em Fillmore (1968), uma oração na 
estrutura subjacente envolve um conjunto de relações - ex
pressas como modalidade - e uma proposição. 

Oração Modalidade + Proposição 

A modalidade inclui todos os elementos que afetam a 
oração como um todo -- tempo, aspecto, negação, manei-

A - - ' ra, tempo, enfase, lugar e interrogaçao. Nao e objeto 
deste ensaio, entretanto, um estudo detalhado sobre a mo
dalidade. 

A proposição consiste em um predicado e seus argu
mentos. Os argumentos se ligam ao predicado (e um ao 
outro) por relações de papel ou de caso, e se manifestam 
geralmente por locuções nominais com indicadores de ca
so. Cada combinação possível d e casos define uma classe 
de predicados. A classificação mais geral dos predicados 
distingue os que estão no caso Essivo dos que estão nos 
casos de Agente, Paciente ou Experimentador. Outras di
visões são possíveis com base em outros casos. 1\.s vezes, 
dois predicados se relacionam de tal maneira que um esta
belece uma relação de Paciente com o outro. Assim, os 
negativos e os posposicionais, por exemplo, podem ser 
tratados como predicados superordenados. 

A estrutura subjacente de qualquer oração em Kaya
pÓ pode ser esquematizada da seguinte maneira: 
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Modalidade 
(M) 

Oração 
(0) 

Proposição 

/ (Prop.)\ 

Argumentos Predicado 
(Agente, Paciente etc.) (Pred.) 



A modalidade é facultativa, mas o predicado e seus 
argumentos são obrigatórios. Um exemplo bastará para 
ilustrar as relações da estrutura subjacente r epresentadas 
no esquema. 

/kru-rom ba mru kre / 'De manhã vou comer carne 2 .' 

Modalidade 

1 

Tempo 

Proposição 

~ I ~ 
Agente Paciente Predicado 

1 - 1 - 1 
Locuçao Locuçao V erbo 
Nominal Nominal Transitivo 

1 1 ' 1 
ba mru kre 

1 1 , 1 

' ' kru-rom 

1 -manha eu carne I comer 

1 -2. CASO. Caso e uma r el açao da . estrutura subjacente 
entre um a r gumento e o seu predicÇ:tdo. Cada tipo de pre
dicado tem uma série indica dora de casos que o distingue 
de todos os outros tipos; d en tro de cada tipo, a possibili
dade de evidenciar outros casos é o que distingue sub- ti 
pos . Ao definir os casos, seguimos F illmor e, Frantz, e 
Hal l . Os casos são : 

Agente . Uma entidade , normalmente animada, que 
inicia a ação especificada pelo predicado. 

Experimentador. Um objeto animado que experimen
ta o estado ou ação especificados pelo predicado. 

Essivo. Uma pessoa ou um objeto que é identificado 
pelo predicado . 

Paciente. Uma entidade que é afetada ou atingida pe
l a ação ou estado especificados pel o predicado . O próprio 
Paciente pode ser uma proposição intercalada, a qual por 
sua vez, tem seu próprio predicado e argumentos. 

Benefic iário. A ação ou estado espec ificado pelo 
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predicado beneficia uma entidade animada ou a despoja de 
alguma coisa. 

Locativo. O lugar da ação ou estado especificado pe
lo predicado é identificado. O caso locativo abrange as 
áreas semânticas de âmbito (Halliday 1967), trajetória 
(Grimes e Glock 1970), e locativo interno (quer dizer, lo
cativo que é indicador do tipo de predicado). Outros loca
tivos (os que não são indicadores do tipo de predicado) se 
c onsideram como parte da modalidade. 

Alvo. A ação do predicado termina no a lvo, ou nele 
resulta. 

Instrumento. Um obj eto inanimado é utilizado pelo 
Agente para fazer a ação especificada pelo predicado. 

Origem. A causa não instigadora (Frantz 1970) da 
ação ou estado especificada pelo pr-edicado . 

2. 1. Esquemas de caso. Nesta seção são a presentados 
os esquemas de caso que definem cada tipo de Apredicado. 
Estes esquemas indicam a relação de função dos argumen
tos que ocorrem com cada p redicado. Um tipo de predica
do se c onsidera definido quando os seus esquemas de caso 
são dados- - assim podemos nos referir a um tipo de predi
cado por seu esquema de caso. Algun s predicados têm 
mais de um esquema de caso. Há quatro tipos de predica 
do que se pode considerar: Agente-Paciente, Agente, Ex
perimentador-Paciente, e Essivo. 

Certos casos que estão presentes na estrutur a subja
cente não precisam ser expressos claramente na estrutura 
de superfície quando são captados pelo con texto. Agentes e 
Pacientes são omitidos freqüentemente nestas condições . 
Outras f armas de caso podem ser sugeridas por um predi -
cada especÍficq como, por exemplo, o Instrumento em ba 

A - A. -angro bi (ba 'eu', a ngro 'porco', bi 'matar') 'Eu mato um 
porco'. O instrumento poderia ser uma arma, um bordão, 
ou uma flecha, mas não é especificado obrigatoriamente. 

A seguinte notação é utilizada na apresentação ~os 
esquemas de caso para os tipos de predicado. .... .... 

Caso: A ausencia de parente ses indica um caso pre-
sente na estrutura subjacente e obrigatoriamente expresso 
na estrutura de superfície . 
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..... 
(Caso): O parentese indica um caso presente na es-

trutura subjacente mas facultativamente omitido na estru
tura de superfície, quando a informação pode ser depreen
dida pelo contexto. 

[Caso]: Colchetes indicam 
que pode ou não estar presente na 
presente na estrutura subjacente, 
de superfície . 

um caso não-indicador 
estrutura subjacente. Se 

" , 
o e tambem na estrutura 

(Caso/Caso): Um símbolo duplo entre parênteses e 
dividido por uma barra indica que um dos dois casos está 
presente na estrutura subjacente mas é facultativamente 
expresso na estrutura de superfície. 

Os casos Origem, Alvo, Beneficiário, Instrumento e 
Locativo externo podem ser acrescentados a qualquer es
quema de caso de qualquer tipo de predicado (com exceção 
de alguns sub-tipos de Essivo) e assim são facultativos e 
não-indicadores. Para alguns predicados, contudo, um ou 
mais desses casos é obrigatório ao esquema do caso: quer 
dizer, tais casos são indicadores. (Note-se que quando um 
Locativo é indicador como num predicado de movimento, 
chama-se um Locativo interno.) Ao descrever. os esque
mas âe caso para qualquer predicado, somente casos indi
cadores são citados. 

2. 1. 1. Sub-tipos de predicados Agente-Paciente. 

2. 1. 1. 1. Predicados (Agente/ Origem) (Paciente). 

A A A A 

ba pijo re (ba 1 eu' Agente; pijo 1 fruta' Paciente; re 
'colher' Predicado) 1 Eu colho fruta. 1 

ba am·á pijÔ rê (ba 'eu' Agente; a-ma 'você-para' 
Beneficiário, não-indicador; pijÔ 1 fruta' Paciente; 

..... . ..... 
re 'colher' Predicado) 1 Eu colho fruta para voce. ' 

ba kuwà-kaju pi kokiy (ba 'eu' Agente; · kuwô-kaju 
'fogo-para' Alvo, não-indicador; pÍ 'lenha' Paciente; 
kokiy 'cortar' Predicado) 'Eu corto lenha para o fo
go.' 
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kanê ne kubÍ (kanê 'febre' Origem; ne Tempo; kubÍ 
Predicado) 'A febre o matou. ' 

amí-ma abu (amí-ma 'para si' Alvo; abu 'pegar' 
..... 

Predicado) 'Pegue-o para voce-mesmo.' 

ga àk kre (ga 'você' Agente; àk 'pássaro' Paciente; 
kre 'comer' Predicado) ' Você come pássaro.' 

2. 1. 1. 2. Predicados (Agente) (Paciente) [Instrumento J. 
Estes predicados são realmente iguais aos descritos em 
2. 1. 1. 1., mas Instrumento, aqui , é um caso não-indica
dor. 

ba karaxu-o kukre (ba 'eu' Agente; karaxu-o 'co
lher-com' Instrumento, não-indicador; kukre ~comer' 
Predicado) 'Eu o comerei com uma colher.' 

kÔ-o ne Puyu ikuruwa (kÔ-o 'pau-com' Instrumento, 
não-indicador; Puyu Agente; i- 'mim' P a ciente; 
kuruwa 'bater' Predicado) 'Puyu bateu em mim com 
um pau.' 

ba kotõk-o kubÍ (ba 'eu' Agente; 
Instrumento, não-indicador; kubÍ 
'Eu o matei com um rifle . ' 

katÕk-o 'rifle -com' 
'matar' Predicado) 

ba ama kukrut bÍ (ba 'eu' Agente; a-ma 'você-para' 
B eneficiário, não-indicador; kukrut 'anta' Paciente ; 
bÍ 'matar' Predicado) 'Eu vou matar uma anta para 

..... 
voce. ' 

Há uma diferença, embora pequena, entre os sub-ti
pos de Predicado (Agente) (Paciente) e (Agente) (Paciente) 
[Instrumento]. 

No primeiro, o Instrumento não é parte do sentido do 
predicado, embora seja permissível acrescentá-lo com 
certos predicados, como kukre 'comer'. Com outros, não 
é necessário ter um Instrumento expresso, e o Instrumento 
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não é parte do esquema de caso, como em kuja 'botar' e re 
' correr' . 

No sub-tipo (Agente) (Paciente) [Instrumento] , o Ins
trumento é sugerido pelo predicado e pode ser omitido. ~ 
sugerido para esclarecer qual, de um número de instru
mentos potenciais, é utilizado, ou em resposta à pergunta 
moy- o 'com que'. Por exemplo, se 'matar' tem Agente e 
não Origem, pode ter também um Instrumento como 'rifle' 
ou 'bordão'. 

2. 1. 1. 3. Predicados (Agente) (Paciente) (Alvo) 3 • 

ba ama tep nga (ba 'eu' Agente; a-ma 'você-a' Alvo; 
tep 'peixe' Paciente; nga 'dar' Predicado) 'Eu vou 
lhe dar um peixe.' 

puyo ne ima akre (Puyu Agente; ne Tempo; i-ma 
'mim-a' Alvo; akre 'mostrar' Predicado, Paciente 
implícito) 1Puyu o mostrou a mim.' 

ba ama karaxu-o kung·á (ba 'eu' Agente; a-ma'você
-a' Alvo; karaxu-o 'colher-com' Instrumento, não-
-indicador; kunga 1 dar' Predicado, Paciente implíci-
to) ' Eu vou lhe dar com uma colher.' 

ima akra-ma tep nga (i-mâ 'mim-a' Alvo; akra-ma 
'filho de você-para' Beneficiário, não-indicador; tep 
'peixe' Paciente; nga 'dar' Predicado) 1Dê-me um 
peixe para o filho de você. ' 

O Alvo aparece quase sempre na estrutura de super
fície; nos casos raros, quando não aparece, é facil
mente identificável pelo contexto. 

2. 1. 2. Sub-tipos de Predicados Agentes. Os predicados - ..... -Agentes nao tem Paciente e a relaçao entre eles e a es-
trutura da superfície é diferente daquela de predicados -Agente -Paciente. Os sub-tipos de predicados Agentes sao 
ilustrados aqui. 
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2.1. 2. 1. (Agente). 

ba muw (ba 'eu' Agente; muw 'chorar' Predicado) 
'Eu choro. ' 

ba ngÕr (ba 'eu' Agente; ngõr 'dormir' Predicado) 
' Eu durmo.' 

ga ibê ngõr (ga 'você1 Agente;i-bê 1 mim-de (contra a 
minha vontade)' Beneficiário; ngõr ' dormir' Predi-

..... 
cado) ' Voce foi dormir contra a minha vontade.' 

pijÔ ' a ne muw (pijÔ-ã 'fruta -para ' Origem; ne Tem
po; muw 'chorar ' Predicado) 'Ele está chorando por 
causa da fruta. 1 

2. 1. 2. 2. (Agente) (Locativo/ Alvo). 

ba pi jÔ'Õr tê (ba 'eu' Agente; pijÔ- 1Õr 'fruta-para' 
Alvo; tê 'ir' Predicado) 'Eu vou para colher a fruta. 1 

ba pÍ'a o abi (ba 'eu' Agente; pÍ-'a •árvore - em Loca
tivo; o abi 'subir' Predicado) 'Eu subi na árvore. ' 

ba ama tep-'Õr tê (ba 'eu' Agente; a -ma 'você-para' 
B en eficiário; tep-'or 'peixe-para' Alvo; tê 'ir' Pre-

..... 
dicado) 'Eu busco peixe para voce. 1 

ba inhÕ kà-kãm tep-'Õr tê (ba ' eu' Agente; i-nhÕ 
.. - -ka-kam ' m inha canoa-em' In strumento, nao-indica -

dor; tep-' or 'peixe-para' Alvo; tê 'ir' Predi cado) 
1Eu vou para (pegar ) peixe na m inha canoa.' 

ba ama ikabên (ba 'eu' Agente;a-mã 'você-com' Al 
vo; i- 'eu' Agente; -kab en 'falar' Predicado) 'Eu falo 

A 

com voce.' 

.2. 1. 2. 3. (Agente) Alvo. 

warkoko-ma ikato (warkoko-ma ' cachimbo-a' Alvo· , 
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i- 'eu' Agente; -ka to 'aparecer' Predicado) 'Eu achei 
o cachimbo. ' 

2. 1. 2. 4. (Orígem). 

ikra-kam tokru (i-kra-kam 'minha-cabeça-em' Orí
gem; tokru 'doer' Predicado) 'Minha cabeça dói.' 
Este Predicado também tem o esquema (Agente): 
amyil tokru (amyti 'vespa' to~ru 'doer' Predicado) , 
'As vespas doem. ' 

2. 1. 3. Sub-tipos de Predicados E?CPerimentador-Paciente. 

2. 1. 3. 1. (Paciente). 

imex (i- 'eu' Paciente; -mex 'bem' Predicado) 'Es
tou bem.' 

I 

ingruk (i- 'eu' Paciente; -ngruk 'zangado' (Predica
do) 'Estou zangado.' 

ba ama Puyu-kãm ingruk (ba 'eu' Paciente; a-mã 
'você-para' Beneficiário, não-indicador; Puyu-kãm 
'Puyu-com' Orígem, não-indicador; i- 'eu' Pacien
te; -ngruk 'zangado' Predicado) 'Eu estou zangado .... 
com Puyu por voce. ' 

pijÕ-kÔt imex (pijÕ-kÔt 'remédio-com' OrÍgem, não
-indicador; i- 'eu' Paciente; -mex 'bem' Predicado) 
'Estou bem por causa do remédio.' 

2. 1. 3. 2. Experimentador (Paciente). 

ima yat pram (i-ma 'mim-a' Experimentador; yàt 
'inhame' Paciente; pram 'querer' Predicado) 'Eu 
quero inhame. ' 

pijÕ-kÔt ima akính (pijÕ-kÔt 'remédio-com' Orígem, 
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não - indicador; im·á 'mim-a' Experimentador; a-
..... -

'voce' Paciente; -kinh 'gostar' Predicado) 'Eu gosto 
..... # • 

de voce por causa do remed10. ' 

ikra-ma ima motkiteru pram (ikra-ma 'meu filho
-para' Beneficiário, não-indicador; i-ma 'mim-a' Ex
perimentador; motkiteru 1 mosquiteiro' Paciente; 
pram 'gostar' Predicado) 'Eu quero um mosquiteiro 
para meu filho. ' 

2. 1. 3. 3. (Experimentador) (Paciente) con~ alguns exem
plos que incluem também [Orígem] e [Beneficiário]. 

ba a-yo-ama (ba 'eu' Experimentador; a- 1você1 Pa
ciente; -yo-ama 1 suspiro-com' Predicado) 'Eu vou 
ter saudades de você. 1 ' 

ba a-kanga (ba 'eu' Experimentador; a- 'você 1 Pa
ciente; - kanga 'cansado' Predicado) 1 Eu estou cansa -

..... 
do de voce. 1 

pijÕ-kÔt ba ayoama (pijÕ-kÔt 1 remédio-com' OrÍ
gem, não - indicador; ba 'eu' Experimentador; a-

..... 
'voce' Paciente; -yo-ama 'suspiro-com' Predicado) 
'Vou ter saudades de voc'e por causa do remédlo. ' 

imã anhÕ ngÔnh kanga (i-ma 'mim-a' Beneficiá
rio, não-indicador; a-nhÕ ngÔnh 'seu jarro' Pacien
te; kanga 'cansado' Predicado) 1Cansa::.te do teu jar
ro para mim. ' (Quer dizer, 'cansa -te do teu jarro e 
o dê para mim. ') 

arem ne kanga (arom 'já' Modalidade; 
Modalidade; kanga 'cansado' Predicado) 
cansou dela.' 

ne 'Tempo' 
'Ele já se 

Este Último exemplo não tem nem Experimentador nem 
Paciente na estrutura da superfície. 
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2. 1. 3. 4. Experimentador [Or{gem]. 

.... .... 
ima kor (i-m"á 'mim-a' Experimentador, kor 'sede' 
Predicado) ' Estou com sede.' 

ima kru (i-mã 'mim-a' Experimentador; kru 'frio' 
Predicado) 'Estou com frio. ' 

xau-kc;t ima kÔr (xau-kÔt 'sal-com' Orígem, não-.... 
indicador ; i -mã 'mim -a' Experimentador; kor 'sede' 
Predicado) 'Estou com sede por causa do sal.' 

2. 1. 4. Sub-tipos de Predicados ·Essivos. Os Predicados 
Essivos correspondem a indicações referenciais na predi
cação. Seus sub-tipos são apresentados abaixo. 

2. 1. 4. 1. Essivo Demonstrativo com esquema de caso Es
s1vo. 

ken ne yã (ken 'pedra' Essivo; ne 'indicador do Pre
dicado'; yã 'isto' Predicado) 'Isto é uma pedra.' 

dawi ne yã (dawi 'Da vi' Essivo; ne 'indicador do 
Predicado ' ; yã 'isto' Predicado) 'Este é Davi.' 

2. 1. 4. 2. Essivo Não-Demonstrativo, com esquema de ca
so Essivo, define uma pessoa. 

ibê dawi (i-bê 'eu sou' Essivo; dawi 'Davi' Predi
cado) ' Eu sou Davi.' 

.... ( .... ~ 
kube wayanga ku-be 'ele e' Essivo; wayanga 'feiti-
ceiro' Predicado) 'Ele é feiticeiro.' 

2. 1. 4. 3. Essivo Beneficiário com esquema de caso Bene
ficiário-Essivo. 
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inhÕ pur (i- 'eu' Beneficiário; pur 'terreno' Essivo, 
-nh~ 'possessivo' Predicado) 'Eu tenho um terreno. ' 

2.1.4.4. Predicados Essivos do Tipo Relação Espacial. 
Este é um sub-grupo de predicados essivos tendo o sentido 
geral de uma relação espacial. A relação é especificada 
por uma posposição, como bê 'junto a'; a 'em cima' kãm 
'em', etc. 

A .. ' pur-kam yat (pur 'terreno' Locativo; yat 'inhame' 
Essivo; kãm 1há 1 Predicado) 'Há inhame na roça.' 

2. 1. 4. 5. Predicados Essivos de Tipo Determinativo de 
Situação . . O Último sub-tipo de Essivo é o que ,determina 
uma situação. Consiste em um predicado que determine a 
situação em uma narrativa e é acompanhado por qualquer 
elemento de modalidade. 

arem akati (arem 1já1 Modalidade; akati 'dia' Predi
cado) 1Já é dia.' 

No Essivo Não-Demonstrativo nada pode ser omitido 
na realização da estrutura de superfície, mas no Essivo 
Demonstrativo o indicador do predicado e o próprio predi
cado podem ser omitidos, restando somente o elemento 
Essivo. Deste fato resulta que as orações como ikra 'meu 
filho' e inhÕ 'meu terreno' são ambíguas; poderiam cair ou 
no sub-tipo Essivo Demonstrativo ou no Essivo-Beneficiá
rio. Isto é, ikra poderia ser ou 1é o meu filho', o Essivo 
Demonstrativo com o marcador de predicado e o predicado 
omitidos, ou poderia ser 'eu tenho um filho', Essivo-Be
neficiário. Embora ambíguo na superfície, o contexto lin
güístico e o não-lingüÍstico, geralmente, esclarecem ao 
ouvinte qual das duas construções na estrutura subjacente 
foi a pretendida pelo falante. Os diagramas seguintes 
mostram a estrutura subjacente de ambos, primeiro como 
Essivo-Demonstrativo, e depois como Essivo-Beneficiário. 
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ikra = 'é meu filho' 

Modalidade 

Indilador 
do 

Predicado 
1 -ne 

Essivo _, 
Locuçao Nominal 

"kl 1 ra 
1 

meu filho 

Predicado 

1 
Demonstrativo 

L 
1 
este 

O indicador do predicado e o predicado são omitidos. 

- Oração 

1 -Proposiçao 

1 
Essivo 

- 1 
Locuçao Nominal 

1 

ikra 
1 

meu filho 

, 
ikra, ' eu tenho um filho', por outro lado, e em s1 a forma 
interiorizada do Essivo-Beneficiário. 

ikra = 'eu tenho um filho' 

Oração 

-------~ Modalidade Pro 

Beneficente 

1 
pronome 

1 

1 
m eu 

Preiica~o 

.possessao 

# 

SSlVO 

1 -locuçao 
nominal 

1 
kra 

1 
filho 
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2. 2. Predicados com mais de um esquema de caso. Um 
predicado, como entendido neste ensaio, é bem definido 
quando temos especificado a) o item léxico que dá os com -
ponentes semânticos do predicado e b) os argumentos (isto 
é, as relações de função) correspondendo aos esquemas de 
caso de Fillmore. 

Às vêzes, na estrutura de superfície, o mesmo verbo 
com o mesmo significado léxico é usado em dois tipos di
ferentes de oração. Por exemplo 'A roupa secou' vs. 
'João secou a roupa.' - , 

Queremos dizer que 'secou' nas duas oraçoes e o 
mesmo. Isto parece correto intuitivamente, e com certe
za, é uma solução melhor do que supor que as duas ocor-

"" - , . rencias deste verbo sao uma espec1e de alomorfos, ou, 
pior ainda, que não são corres~ondentes. Certamente, 
elas t êm vários componentes semanticos em comum. Pa
ra apontar a distinção que existe nos dois sentidos, é pre
ciso dizer que os esquemas de caso ou as relaç6es de pa
p el nos dois usos são diferentes (mas também relaciona
dos). Assim, a 'roupa secou' tem o esquema de caso 'Pa
c iente', mas 'João secou a roupa' tem o esquema de caso 
1 Agente-Paciente'. 

~ , -
Os mesmos f enomenos se acham em Kayapo e serao 

tratados mais adiante em 3. 4. O reconhecimento destes 
~ ... -

fenonemos conduz a soluçao de alguns problemas que de 
outra forma seriam muito difíceis. 

3. ESTRUTURA DE SUPERFÍCIE. Nas seções anteriores 
completamos a nossa descrição da estrutura subjacente de 
orações Kayapós. Não obstante, esta descrição não esgota 
todos os traços r elevantes das orações desta língua ou de 
qua lquer outra. Uma descrição da estrutura de superfície 
(em termos de constituintes) revela traços de concordância 
etc. de que a descrição da estrutura subjacente não trata. 

Em geral a descrição da estrutura de superfície não 
é isomórfica com a da estrutura subjacente. Assim, a - ... , ...... 
descriçao completa das oraçoes de uma 11ngua tem tres 
componentes essenciais: (i) a descrição da estrutura sub
jacente, (ii) a descrição da estrutura de superfície, e (iii) 
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o delineamento das relações entre as duas. Assim a infor
mação desta seção é apresentada n a seguinte forma. Em 
prime iro lugar estudamos a estrutura dos tipos de oração 
d e superfíci e em termos dos const i tuint es em seqüência; 
em seguida, os critérios pelos quais se reconhecem os 
constituintes . Em 3. 3, traçamos o d elineamento, mos
trando como as relações da estrutura subjacente se reali
zam nas formas da estrutura de superfície. A ordem dos 

# -elementos dados na estrutura, e a nao-marcada tematica-
mente . Na análise dos tipos de oração na estrutura de su
perfície é rejeitado todo critério semântico, desde que já 
foi l evado em consideração nas seções 1 e 2. 

- .. , " 
3. 1. Tipos de oraçao da estrutura de superf1cie. Ha onze 
t ipos de oração de superfície: seis são ativas - - 1) transi
tiva 2) adjunto-transit iva 3) bit r a n si tiva 4) intransitiva 
5) descritiva 6) semi-descritiva; cinco são equacionais: 
7) d emon strativa 8) identificativa 9) possessiva 10) locativa 
11) determinativa . 

3.1. 1. Uma oração transitiva tem a estrutura: 

+ sujeito ± ac;Ijunto + complemento + verbo 4 • 

i) sujeito, adjunto, verbo: ba ama kuruwa (ba 'eu' ..... 
sujei to; a -mã 'voce-para' adjunto; kuruwa 'bater' verbo) ..... 
' Eu bato nele para voce.' 

ii) sujeito, adjunto, complemento, verbo: ba ama 
kukrut bÍ (ba 'eu ' sujeito; a - m·á 'você-para' adjunto; 
kukrut 'anta' complemento; bÍ 'matar' verbo) 'Eu mato uma 

..... 
a nta para voce. ' 

iii) s u jeito, complemento, verbo: ba t ep oabi (ba 'eu' 
sujeit o; tep 'peixe' complemento; oabi ' s ubir' verbo) 'Eu 
pesco.' 

iv) sujeito, adjunto, complemento, verbo: ba ama 
..... 

akra omex (ba 'eu' sujeito; a-ma 'voce-para' adjunto; 
a-kra 'seu filho' complemento; o-mex 'fazer bem' verbo) 
1Eu trato de seu filho para você.' 

49 



3. 1. 2. Uma oração adjunta-transitiva tem a estrutura 

+ sujeito + adjunto ± complemento + verbo. 

O adjunto obrigatório é indicado por -ma/kÜm, ambos sig
nificando 'a/para'. Um outro adjunto fac u 1 ta ti vo pode 
ocorrer também, mas raramente com o indicador 
-ma/kÜm. O adjunto obrigatório na oração adjunta-transi
tiva concorda em pessoa com o sujeito, ao contrário do ad
junto facultativo na oração bitransitiva. Um pronome re
flexivó não pode ocorrer na posição do adjunto. 

i) sujeito, adjunto facultativo, adjunto obrigatório, 
complemento, verbo: ba pijÕ-kÔt ima akÍnh (ba 1 eu' su
jeito; pijo-k~t 'remédio-com' adj{into (facultativo); i-mã 
'mim-a' adjunto (obrigatório); a-kÍnh 'você-gostar' com-

A ' plemento-verbo) 'Eu gosto de voce por causa do remedio.' 

ii) adjunto, verbo: ima uma (i-ma 'mim-á 1 adjunto; 
uma 'temer' verbo) 'Estou com medo.' / 

iii) adjunto, complemento, verbo: ima rop puma 
(i-ma 'mim-a' adjunto; rop 'onça' complemento; puma 'te
mer' verbo- -alomorfo que ocorre quando justaposto ao 
complemento) 'Eu tenho medo da onça. ' 

3. 1. 3. Uma oração bitransitiva tem a estrutura 

+ sujeito · + adjunto ± complemento + verbo. 

Diferente do adjunto obrigatório da oração adjunto-transi
tiva, o adjunto na oração bitransitiva não faz concordância 
com qualquer outro constituinte. Ou tem um prefixo de 
pessoa que não indica o mesmo referente que o sujeito, ou 
um marcador reflexivo que indica ter o adjunto o mesmo 
referente que o sujeito. 

i) sujeito, adjunto, complemento, verbo: ba ama 
tep nga (ba 'eu' sujeito, a-ma 'você-a' adjunto; tep 'peixe' 
complemento; nga 'dar' verbo) 'Eu dou peixe a você.' 
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ii) sujeito, adjunto, verbo: amí-ma kunga (amí-ma 
' si-a' adjunto; kunga 1dar' verbo-alomorfo que ocorre 
quando o complemento não é expresso) 'Ele o dá a si m es 
mo. ' 

3. 1. 4. Uma oração intransitiva tem a estrutura 

+ sujeito + adjunto + verbo . 

i) sujeito, ve rbo: ba muw (ba 'eu' sujeito; muw 
'chorar' verbo) 'Eu choro. 1 

ii) sujeito, a djunto, verbo:. ba pijo-'a muw (ba 'eu' 
suj eito; pijÔ-'a ' fruta-por' adjunto; muw ' chorar' verbo) 
'Eu choro p ela fruta. ' 

iii) ba oabi (ba ' eu' sujeitoJ oabi 'subir' verbo) ' E u 
subo. ' 

Note - se que a Única distinção entre uma ora ção transit iva 
, A • 

e uma intransitiva, no caso do verbo 'subir', e a ausenc1a 
obrigatória do complemento na intransitiva. Veja 3. 1. 1 
exemplo iii. 

3. 1. 5. A oração descritiva tem a estrutur a 

+ sujeito + adjunto + verbo. 

O t r aço que distingue a descritiva da semi- des·critiva é o 
adjunto obrigatório -ma/kÜm 'a/para' que, no caso da des 
critiva, concorda em pessoa com o sujeito. 

i) sujeito, adjunto , verbo: ba imã pram (ba 'eu' 
sujeito; i-ma 'mim -a' adjunto; pram 'ter fome' verbo) 'Eu 
estou com fome.' (Note-se que este verbo o corre também 
na oração adjunto -transitiva com for ma idêntica também 
com exceção do complemento--ba ima yàt pram (ba 'eu' 
suj e ito, i-ma 'mim-a' adjunto; yàt 'inhame' complemento; 
pram 1querer' verbo) 1Eu que ro inhame . ') 
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..... 
ii) sujeito, adjunto, verbo: imã kor (i-mã 'mim-a' 

adjunto~ kÔr 'sede' verbo) 'Eu estou com sede. ' 

iii) sujeito, adjunto, verbo: ima kru (i-ma 'mim-a' 
adjunto; kru 'frio' verbo) 'Eu estou com frio . ' 

3. 1. 6. A oração semi-descritiva tem a estrutura 

+ sujeito ± adjunto + verbo. 

O traço distintivo deste tipo (em contraste com o tipo des
critivo) é que o verbo tem um prefixo de pessoa que con
corda com o sujeito. 

i) sujeito, adjunto, verbo: ba pijÕ-kÔt imex (ba 
'eu' sujeito; pijo-kÔt 'remédio-com' adjunto; i-mex 'eu
-bem' verbo) 'Estou bem por causa do remédio.' 

ii) sujeito, verbo: ba imex (ba 'eu' sujeito'; i-mex 
'eu-bem' verbo) 'Vou bem.' 

..... -iii) sujeito, adjunto, verbo: dawi kane-kam punu 
..... -(dawi 1Davi' sujeito; kane-kam ' febre-com' adjunto; punu 

'mal' verbo) 'Davi está doente de febre.' 

iv) adjunto, 
'minha - cabeça- em' 
dor-de-cabeça.' 

verbo: ikrã-kãm tokru (i-kra -kãm 
adjunto; tokru 'doer' verbo) 'Estou com 

v) sujeito, verbo: ga akfnh (ga 
- Â ~ , 

a -kinh 'voce-bonita' verbo) 'Voce e bonita.' 

..... 
'voce' sujeito; 

vi) sujeito, verbo: ba ipunu (ba 'eu' sujeito; 1-punu 
'eu-mal' verbo) 'Estou passando mal.' 

v ii) sujeito, adjunto, verbo: ga imã aprÕt (ga 'vo-
..... - ..... 

ce' sujeito; i-ma 'mim-para' adjunto; a-prot 'voce-cor-
..... 

rer' verbo) 'Voce corre para mim.' 

viii) sujeito, adjunto, verbo: ba kÜm ikato (ba 'eu' 
sujeito; kÜm 'a ele' adjunto; i-kato 'eu-aparecer' verbo) 
'Eu o acho.' 
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Os tipos de oração a seguir (7-11) são exemplos de 
orações equacionais: demonstrativa, identificativa, pos
sessiva, locativa, e determinativa. Elas diferem dos ou
tros tipos não-equacionais por terem um elemento verbal 
em vez de um verbo. (Veja a seção 3. 2 para os critérios 
de reconhecimento de verbos e elementos verbais. ) 

3. 1. 7. Uma oração demonstrativa tem a estrutura 

+ complemento + verbal + sujeito. 

- ; ..... Nao ha concordancia entre qualquer dos itens. O elemento 
, -verbal e sempre ne. 

ken ne yá (ken 'pedra' complemento; ne (é) verbal; 
yã 1 isto' sujeito) 1 Isto é uma pedra. ' . 

, 

- 1 3. 1. 8. Uma oraçao identificativa tem a estrutura 

+ sujeito + elemento verbal + complemento • 

i) 
...... 

ikra-be ( 
...... , 

dawi i-kra 'meu filho' sujeito, -be (e) 
elemento verbal; 
Davi.' 

dawi 1Davi' complemento) 1Meu filho é 

ii) ba ibê daw_i (ba 'eu' sujeito; i-bê 'eu-sou' ele
mento verbal; dawi 1 Davi' complemento) 'Eu sou Davi. 1 

Aqui o prefixo de pessoa do elemento verbal concorda com 
o sujeito e tem as formas i- 1 ªpessoa, a- 2ª pessoa, ku-
3ª pessoa. O prefixo da 3ª pessoa é nulo quando o sujeito 
é realizado por um elemento nominal da 3ª pessoa logo an
tes do elemento verbal. 

3. 1. 9. Uma oração possessiva tem a estrutura 

± sujeito + elemento verbal + complemento. 

ba inhÕ pur (ba 'eu' sujeito; i-nhÕ 'meu-possessivo ver
bal'; pur 'terreno' complemento) 1Eu tenho um terreno.' 
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Aqui o elemento verbal é manifestado por um prefixo de 
pessoa e a raiz verbal. A raiz tem dois alomorfos -nhÕ e 
õ 'possessivo', sendo o -nhÕ usado com sujeitos da 1 ª e 2ª 

a pessoa e da 3 pessoa quando esta ocorre logo antes do 
elemento verbal; e Õ em outros casos. O prefixo de pes
soa concorda com o sujeito e é i- '1 ª pessoa', a- '2ª pes-

a soa', e nulo '3 pessoa'. 

3.1.10. Uma oração locativa tem a estrutura 

± adjunto + sujeito. 

i) pur-kãm yàt (pur-kãm 'roça-em' adjunto; yàt 
'inhame' sujeito) 1Há inhame na roça.' 

ii) pÍ-'a pÍyamak (pÍ-'a 'árvore - em ~ adjunto; 
pÍ-yamak 'árvore-orelha (fungo)' sujeito) 'Há fungo na ár
vore.' 

- A -iii) pi-krak-ri pi'ok (pi-krak-ri 'lenha em baixo' ad-
junto; pi'Ôk 'papel' sujeito) '0 papel está em baixo da le
nha. ' O adjunto é uma locução locativa marcado por um 
posposição ( krak-ri 'em baixo') usado para lugar. 

3. 1. 11. Uma oração determinativa tem a estrutura 

+ modalidade + sujeito. 

arom akati (arom 1já 1 modalidade; akati 'dia' sujeito) 1Já 
amanheceu.' Este tipo de oração é raro em termos de 
produtividade. Define uma situação do tempo em relação a 
dia e noite e às estações. 

3. 2. Os critérios de reconhecimento dos constituintes das 
orações. Termos usados neste ensaio para os constituin
tes oracionais da estrutura de superfície são: sujeito, 
complemento, adjunto, verbo e elemento verbal. 
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3. 2. 1. O sujeito, em qualquer tipo de oração, é indicado 
por um substantivo, uma locução nominal ou um pronome. 
Ocorre na primeira posição em orações não marcadas te
maticamente. Quando o sujeito· é manifestado por prono
me, este é tomado da série: ba '1 ª pessoa', ga 1 2ª pes
soa', nulo '3ªpessoa', gu mais ba- (prefixo do verbo) 1 1ª 
pessoa inclusiva'. O plural se forma pelo acréscimo de 
mais um pronome livre, ou me 'plural', ou ar 'dual'. Ou
tro pronome que pode ser acrescentado é ay 'este(s) sÓ'. 

3. 2. 2. O com.plemento se reconhece pelo seguinte. Ocor
re facultativamente em orações -transitivas logo antes do 
verbo em orações não marcados tematicamente. ~ mani
festado por um substantivo, uma locução nominal ou um 
pronome. Quando o pronome manifesta o complemento, é 
tomado da série: i- '1 ª pessoa', a- '2ª pessóa', nulo ou 
inexistente '3ª pessoa', amí- 'reflexivo', ba- 'dual exclu
sivo', este Último exigindo também o pronome livre gu 
'dual exclusivo' para o distinguir do pronome livre ba '1 ª 
pessoa'. Exemplos: gu banhÕ (gu 'dual exclusivo' sujei
to; ba-nhÕ 'dual exclusivo-possessivo' verbal) 1 t nosso 
(meu e seu)'. ba inhÕ ou inhÕ (ba 'eu' sujeito (facultati
vo); i-nhÕ '1 ªpessoa possessivo' verbal) 1 :fi; meu. 1 O plu
ral se forma com os pronomes livros mê e ar, ('plural' e 
'dual' respectivamente). 

Verbos e elementos verbais se reconhecem pelo que 
segue. Verbos (do tipo não equacional) ocorrem sempre 
logo depois do sujeito e do complemento, até mesmo nas 
formas da oração marcadas tematicamente. Pertencem a 
classes grandes e abertas. Elementos verbais (do tipo 
equacional) ocorrem entre o sujeito e o complemento, e 
pertencem a uma classe muito restrita. A maior parte dos 
verbos que ocorrem com complemento tem dois alomor
fos; um que se usa quando o complemento vem logo antes 

, -
do verbo, e o outro nos casos contrarias. As alteraçoes 

A 

morfofonemicas conduzem a seis subclasses de radicais 
verbais: 1) os que começam com consoante e têm um só 
alomorfo; tak 'bater'. 2) radicais que começam com con-
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soante e que levam o prefixo ku- f a- quando o complemento 
não o precede imediatamente (este prefixo concorda com o 
sujeito: ku- com 1 ª e 3ª pessoa do sujeito, a- com 2ª 
pessoa). Exemplos: kukre 'ele come' ; ba kukre 'eu co-

- A ' -mo' ; ga akre 'voce come' ; yat kre 'ele come inhame'. 
3) radicais que começam com vogal e acrescentam -y
quando o complemento o precede imediatamente: amo 'pu
xar'; amu yamõ 'puxar rabo'. 4) radicais que começam 
com vogal e acrescentam -j- quando o complemento o pre
cede imediatamente: upyê 'carregar'; kra jupyê 'carregar 
o filho'. 5) radicais que começam com vogal e acrescen
tam -nh- quando o complemento o precede imediatamente: 
ba Ür 'eu coloco' ; ba akra nhür ' eu coloco seu filho' . 
6) radicais que mudam a vogal inicial para a sílaba -pu
quando o complemento o precede imediatamente: omü 'Ele 

A. ' - A o ve; yat pumu 'ele ve o inhame'. 

3. 2. 3. Adjuntos tem a forma de nominais na estrutura de 
superfície (ou seja substantivos, pronomes, ou locuções 
nominais) seguido por uma das posposiçÕes 'or 'para', kãm 
'dentro' kubê/-bê de (origem), -mã/kÜm 'para', kaju 'a 
fim de' , o ' com' . 

krÍ' -Õr ('aldeia a') 1à aldeia'. 

krí-kãm ('aldeia em') 'na aldeia'. 

kra-kam ('cabeça em') 'na cabeça'. 

ibê tlim (i-bê '1 ª pessoa-de' ; tüm 'cair') 'caiu, ou 
joguei fora'. 

imã anga (i-ma 'mim-para'; a-ng·â 'você-dar') 1 IDá 
para mim'. 

ikra-kaju ('meu filho para') 'para meu filho'. 

pÍ-o ba kuto (pÍ-o 'lenha-com'; ba 'eu'; kuto 'incen-
diar') 'Eu faço fogo com lenha'. 

As várias formas posposicionais ligados aos adjuntos cor
respondem (mas não na relação de um para um) aos casos 
diferentes que o nominal pode tomar. 
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A modalidade não é descrita neste trabalho. O Único 
tipo de oração em que um elemento de modalidade é obri
ga tório é o tipo equacional determinativo e o elemento de 
modalidade é uma palavra de tempo como arÕm 1já 1 , ou 
kray-ye 'ainda não'. 

3. 3. As relações de delineamento mostram como as rela
ções da estrutura subjacente são realizadas nas formas da 
estrutura de superfície. 

3. 3. 1. A relação de caso Agente é realizada pelo sujeito 
gramatical das orações transitiva, intransitiva, semi-des
critiva, e bitransitiva. 

.... .... 
i) transitiva: ba pijo re (ba 'eu' Agente-sujeito; 

A A 

pijo 'fruta' Paciente-complemento; re 'colher' Predicado-
-verbo) 'Eu colho fruta.' ,. 

ii) intransitiva: ba te (ba ' eu' Agente-sujeito; te 'ir' 
Predicado-verbo) 'Eu vou. 1 

iii) semi-descritiva: ba ama ikaben (ba 'eu' Agen
t e-sujeito; a-ma 1você-a1 Beneficiário-adjunto; i-kaben 
'eu-falar' Predicado-verbo) 'Eu falo com você.' 

iv) bitransitiva: dawi akra-ma tep ngã (dawi 'Davi' .... 
Agente- sujeito; a- kra-ma 'filho-de-voce-para' Al vo-ad-
junto; t ep 'peixe' Paciente-complemento; nga 'dar' Predi
cado-verbo) 'Davi dá peixe para o filho de você.' 

3. 3. 2. A relação de caso Paciente é realizada pelo com
plemento nas orações transitivas. 

.... .... .... 
Exemplo: ba pijo re (ba 'eu' Agente-sujeito; pijo 'fruta' 
Paciente-complemento; rê 'colher' Predicado-verbo). Nas 
orações semi-descritivas o Paciente é indicado pelas se
guintes situações: 

1) Se o sujeito é indicado por pronome, o prefixo de 
pessoa que concorda com o pronome se acha no verbo. O 
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referente do pronome sujeitp e do prefixo do verbo é o pa
ciente. Assim o pronome pode ser omitido e ainda o paci
ente permanece o mesmo. E'xemplo: ba imex (ba 'eu' 
Paciente-sujeito; i- 'eu 1 Paciente-marcador-de-pessoa; 
-mex 'bem' Predicado-verbo) 'Eu vou bem.' Com omissão 
do pronome este exemplo se torna em imex (i- 'eu' Paci
ente-sujeito; -mex 'bem' Predicado-verbo) 'Vou bem.' 

2) Se o sujeito é indicado por uma forma nominal 
que não seja um pronome (isto é, por um substantivo co
mum ou locução nominal), o prefixo de pessoa no verbo é 
inexistente (como é normal para marcar a 3ª pessoa). 
Exemplo: dawi mex ('Davi1 Paciente-sujeito; mex 1bem/ 
bom' Predicado-verbo) 'Davi é bo:rp.. 1 

3. 3. 3. Alvo é realizado pelo adjunto de orações bitransi
tivas e semi-descritivas, nas quais é indicador, e também 
em orações transitivas e intransitivas, nas quais não é in-

1 
dicador. 

i) transitiva: ba kuwu-kaju pÍ kokiy (ba 'eu' Agente
suj eito; kuwu-kaju 'fogo-para' Alvo-adjunto; pi 'lenha' 
P .aciente-complemento; kokiy 'cortar' Predicado-verbo) 
'Eu corto lenha para o fogo. ' 

ii) semi-descritiva; ba warkoko-ma ikato (ba 'eu' 
Agente-sujeito; warkoko-ama 'cachimbo-para' Alvo-adjun
to; i-kato 'eu achar' Predicado-verbo) 'Eu acho o cachim
bo. ' 

iii) bitransitiva: ba ama tep nga (ba 'eu' Agente-
..... 

-sujeito; a-ma 'voce-a' Alvo-adjunto; tep 'peixe' Paciente-
-complemento; nga 'dar' Predicado-verbo) 'Eu dou o peixe 

...... 
a voce.' 

iv) intransitiva: ba pijÔ-àr te (ba 'eu' Agente-sujei
to; pijÔ- 'Õr 'fruta-para1 Alvo-adjunto; te 'ir' Predicado
-verbo) 1 Eu vou para fruta. ' 

3. 3. 4. Beneficiário é realizado por um adjunto de orações 
transitivas e bitransitivas. ~· marcado por -mafkum 'af 
para'. 
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i) transitiva: ba ama pijÔ rê (ba 'eu' Agente-su
jeito; a-ma 'você-para' Beneficiário-adjunto não indica
dor; pijÔ 'fruta' Paciente-complemento; rê ' colher' Predi
cado-verbo) 'Eu colho fruta para você.' 

ii) bitransitiva: ba ama akra-ma kunga (ba 'eu' 
Agente-sujeito; a-mã 'você-para' Beneficiário, não-indi
cador-adjunto; a-kra-m"á 'seu-filho-para' Alvo-adjunto; 
kunga 'dar' Predicado-verbo) 'Eu dou isto a seu filho por 
voce. 1 (Isto é, a seu pedido o filho recebe isto.) 

iii) semi-descritiva: ba ama dawi-kãm ingruk (ba 
'eu' Paciente-sujeito; a-m·á 'você-por' Beneficiário, não
-indicador-adjunto; dawi-kãm 'Davi-com' Origem-adjun
to; i- '1 ªpessoa' Paciente-complemento; -ngruk 'zangar
- se' Predicado-verbo) 'Eu estou zangado com Da vi por vo
cê (sua causa).' 

3. 3. 5. Instrumento é realizado como adjunto em todas as 
orações transitivas (isto é, transitiva, bitransitiva, adjun
to-transitiva) e raramente em orações intransitivas. ~ in
dicador em algumas transitivas nas quais o instrumento 
está implícito pelo verbo, como, por exemplo, kubÍ 'ma
tar'. O marcador de Instrumento mais comum é o 'com', 
mas kãm ' em' ocorre também nas intransitivas. 

i) transitiva: ba katÕk-o kukrut bÍ (ba 'eu' Agente
-sujeito; katÕk-o ' rifle- com' Instrumento-adjunto; kukrut 
'anta' Paciente-complemento; bÍ 'matar' Predicado-verbo) 

..... -'Eu mato a anta com um rifle.' ko-o ne dawi i-kuruwa 
..... -(ko-o 'pau-com' Instrumento-adjunto; ne 'Tempo'; dawi 

1Davi' Agente-sujeito; i- ~ 1ª pessoa' Paciente -compj emen
to; - kuruwa 'bater' Predicado-verbo) 'Da vi bateu em mim 
com um pau.' 

ii) intransitiva: kà-kãm te (kà-kãm 'canóa-em' Ins
trumento-adjunto; te 'ir' Predicado-verbo) 'Ele vai de ca
noa.' (Agente não é expresso na estrutura de superfície.) 
bànhÕr-o oabi (bànhÕr-o 'casca-por' Instrumento-adjunto; 
oabi 'subir' Predicado-verbo) 'Ele sobe pela casca. ' 
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3. 3. 6. Locativa é realizada por um adjunto em qualquer 
tipo de oração. Todavia, é diagnóstica somente na oração 
equacional loca tiva . O marcador locativo é kãm 1 em' ou 
- bê 'de'. (Nota - se que o Último não deve ser confundido 
com o homófono -bê 'ser/estar' em equacionais determi
nativas.) O lugar pode ser expresso como um pronome, e 

.... - a a neste caso os prefixos de kam sao i- '1 pessoa', a- '2 
pessoa', e inexistente '3ª pessoa'. 

i) loca tiva indicador: pur-kãm yàt (pur-kãm 'roça
-em' Loca tiva-adjunto; yàt 'inhame' Essivo-sujeito) 'Há 
inhame na roça. ' 

ii) loca tiva não indicador (ou loca tiva externa em 
contraste com loca tiva indicador ou interna): pur-kãm ba 

A A - _,, 

ama pijo re (pur-kam 'roça-em' Locativa, nao indicador-.... 
-adjunto; ba 'eu' Agente-sujeito; a-ma 'voce-para' Benefi-
ciário-adjunto; pijÔ 'fruta' Paciente-complemento; rê 'co
lher' Predicado-verbo) 'Na roça eu colho fruta pá ra você.' 

3. 3. 7. Origem é realizado por um adjunto em orações se
mi-descritivas e pelo sujeito em orações transitivas se 

..... 
este for inanimado. 

i) semi-descritiva: ikrã-kãm tokru (i-krã-kãm 
'minha-cabeça-em' Or{gem-adjunto; tokru 'doer' Predica
do-verbo) 'Tenho dor de cabeça.' 

pijÕ-kÔt imex (pijÕ-kÔt 'remédio-com' Orígem-adjunto; i• 
'eu' Paciente-sujeito; -mex 'bem' Predicado-verbo) 'Eu 
estou bem por causa do ·remédio.' 

/ A. - .... (.... , 

-íí) transitiva: kane ne kubi kane 'febre' Origem-- --sujeito; ne 'Tempo'; kubi 'matar' Predicado-verbo) 1 A 
febre o mata.' 

3. 3. 8. Experimentador é realizado por um adjunto (ou ad
junto e sujeito) em orações descritivas e adjunta-transiti
vas, e pelo sujeito em poucas orações transitivas. t mar
cado por -ma/kÜm 'a' em orações descritivas. 
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i) Descritiva: kÜm prãm (kÜm 'a ele' Experimenta
dor-adjunto; pram 'ter fome' Predicado-verbo) 'Ele tem 
fome.' 

ikra kÜm pram (i -kra 1 meu -filho' Experimentador- sujei
to; kÜm 'a ele' Experimentador-adjunto; pram 'ter fome' 
Predicado-verbo) 'Meu filho tem fome.' 

ima kÔr (i-ma 'mim-a' Experimentador-adjunto; k(;r 1 ter 
sede' Predicado-verbo) 'Estou com sede. ' 

ba ima kÔr (ba 'eu' Experimentador-sujeito; i-ma 'mim
- a' Experimentador-adjunto; k(;r ' ter sede 1 Predicado-
-verbo) 'Eu estou com sede . 1 

ii) Adjunto-transitiva: ima yàt pram (i-ma 'mim
- a' Experimentador-adjunto; yàt 'inhame' Paciente-com
plemento obrigatório; pram 'querer' Predicado-verbo) 'Eu 
quero inhame. ' 

iii) Transitiva: ba ayoama (ba 'eu' Experimentador-
..... 

- sujeito; a- 'voe e' Paciente-complemento; - yoama 'ter 
...... 

saudades' Predicado-verbo) 'Eu tenho saudades de voce.' 

3. 3 . 9. O caso Essivo que é realizado somente em orações 
equacionais, tem os seguintes sub-tipos: 

1) Essivo demonstrativo é realizado na estrutura de 
superfície das orações demonstrativas por um complemen
to: ken ne yã (ken ' pedra' Essivo-complemento; ne 
'T empo' marcador de Predicado-verbal; yã 'isto' Predica
do-demonstrativo) 'Isto é uma pedra.' 

2) Essivo não-demonstrativo é realizado na estrutu
ra de superfície identificativa como sujeito; ikra-bê dawi 
(ikra 'meu filho' Essivo-sujeito; -bê 'ser/ estar' Essivo
-verbal; dawi 1Davi' Predicado-complement?) 'Davi é meu 
filho. ' 

3) Essivo BenefÍciario é realizado na estrutura de 
superfí cie das orações possessivas como um complemen
to: ba inhÕ pur (ba 'eu' Beneficiário-sujeito facul tativo; 
i-nhÕ 11ª pessoa-possessiva' Beneficiário-verbal; pur 
'terreno' Essivo-complemento) 'Eu tenho um terreno.' 
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4) Essivo relação-espacial é realizado na estrutura 
de superfície das orações loca tivas como sujeito: pur-kãm 
yàt (pur-kãm 'roça-em' Locativo-adjunto; yàt 'inhame' 
Essivo-sujeito) 'Há inhame na roça.' 

5) Essivo determinativo de situação é realizado na 
estrutura de superfície das orações determinativas como 
sujeito: arom akati (arom 1já1 Modalidade; akati 'dia' 
Predicado-sujeito) 1Já amanheceu.' 

3. 4. Realizações na estrutura de superfície de predicados 
com mais de um esquema de caso. Continuamos agora a 
dar exemplos concretos de predicados com mais de um es-..... ~ 

quema de caso. A ocorrencia destes predicados foi men-
cionada em 2. 2. 

3. 4. 1. Predicados que podem ter esquemas de caso Paci
ente e Agente-Paciente são realizados na estrutura de su
perfície pelas formas de verbos abaixo relacionadas. 

3.4.1.1. Não há diferença na estrutura de superfície, isto 
é, a mesma forma do verbo realiza o esquema de caso 
(Agente) (Paciente) e o esquema de caso (Paciente) . 

.... 
akamrek (a- 'voce' Paciente; -kamrek 'encarnado' 
Predicado) 'Você está encarnado', este se deriva de 
ba akamrek (ba 'eu' Agente; a- 'você1 Paciente; 
- kamrek 'encarnar' Predicado) 'Eu lhe faço encar
nado; 

ayakru (a- 'você• Paciente; -yakru 'refrescar' Pre-
..... 

dicado) 'Voce se refresca', este se deriva de ba .. ( .... .. ayakru ba 1 eu' Agente; a- 'voce' Paciente; -yakru 
'refrescar' Predicado) 'Eu lhe faço refrescar.' 

3. 4. 1. 2. O predicado no esquema Paciente é realizado 
por uma raiz verbal (prefixada por um marcador de pes
soa), enquanto o mesmo predicado no esquema Agente-Pa-
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ciente é realizado por um verbo cujo radical é a mesma 
raiz verbal prefixada por ou -o/- yo 'causativo' ou 'a 'loca 
tivo'. 

..... 
amex (a- 'voce' Paciente; -mex 'bem' Predicado) 
'Você está bem', derivado de ba ayo mex (ba 'eu' ..... 
Agente; a- 'voce' Paciente; - yo 'causativo'; mex 
'bem' Predicado) 'Eu faço bem a você.' 

atín (a- 'você• Paciente; -tín 'viver' Predicado) 
'Você está vivo', derivado de ba ayo tín (ba 'eu' 
Agente· a- 'você' Paciente· - ·yo 'causativo' · tín 'vi-

' ' ' 
ver' Predicado) 'Eu vou fazê-lo vivo.' 

3. 4. 1. 3. Os predicados dos esquemas Paciente e Agente
- Paciente são realizados por verbos diferentes mas for
mas léxicas relacionados semânticamente. ,. 

atuk {a - 'você' Paciente; tuk 'morto' Predicado) 
..... , 

' Voce esta morto', 

e ba abÍ (ba 'eu' Agente; a- 'você' Paciente; bÍ 
'matar' Predicado) ' Eu vou matá-lo.' 

3. 4. 2. Predicados que podem ter esquemas de caso tp.nto 
de Agente como de Agente-Paciente são realizados na es
trutura de superfície por verbos cujas formas estão assim 
relacionadas. 

3. 4. 2. 1. O mesmo verbo que realiza o predicado no es 
quema de caso Agente torna-se o verbo que realiza o pre
dicado no esquema de caso Agente-Paciente ao acrescen
tar- se o prefixo -o- 'transitivador'. 

ba rwÕ (ba 'eu' Agente ; rwõ 'descer' Predicado)' eu 
desço', que deriva de ba ikra orwo (ba 'eu' Agen
te; i-kra 'meu-filho' Predicado; o -rwo 'com -descer' 
Predicado) 'Eu faço descer meu filho. ' 
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ba te (ba 'eu' Agente; te 'ir/ vir' Predicado) 'Eu vou/ 
venho', que deriva de ba tep ote (ba 'eu' Agente; 
tep 'peixe' Paciente; o-te 'com-ir/vir 'Eu trago/ levo 
peixe.' 

3. 4. 2. 2. Se a raiz intransitiva já contém o prefixo o- ou 
'a-, então a forma dos verbos é a mesma. 

ba oabi (ba 'eu' Agente; oabi 'subir' Predicado) 'Eu 
subo', que deriva de ba tep oabi (ba 'eu' Agente; tep 
'peixe' Paciente; oabi 'fazer subir' Predicado) 'Eu 
pesco (fa ço subir peixe). ' 

3. 4. 2. 3. Uma raiz usada para realizar predicados no es
quema (Agente) (Paciente) é um pouco diferenciada da uti-

..... 
lizada nos predicados semanticamente equivalentes com 
esquema (Agente) ou (Agente) (Locativo/ Alvo). 

ba oajà (ba 'eu' Agente ; oajà 'entrar' Predicado) 'Eu 
entro', que deriva de ba kubê-kà yajà (ba 'eu' Agen
te; kubê-kà 'civilizado-cobertura (roupa)' Paciente; 
yajà 'entrar' Predicado) 'Eu me visto.' 

3. 4. 3 . . Algumas formas léxicas podem conduzir aos dois 
tipos Experimentador-Paciente e Paciente. Neste caso 
ambos os predicados são realizados pela mesma forma do 
verbo na estrutura de superfície. 
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akÍnh (a- 'você' Paciente; -kÍnh 'agradável' Predi
cado) 'Você é agradável', que deriva de ima akÍnh 
(i-ma 'mim -a' Experimentador; a- 'você' Paciente; 
-kÍnh 'agradável' Predicado) 'Você é agradável para 
mim (eu gosto de você). 1 

yàt jÕnh (yàt 'inhame' Paciente; jÕnh 'gostoso' Pre
dicado) 'lnhame é gostoso', que se derive de ima 
yàt jÕnh (i-ma 'mim-a' Experimentador; yàt 'inhame' 
Paciente; jÕnh 'gostoso' Predicapo) 1E·u gosto de 
inhame.' 



akaprÍ-re (a- 'você' Paciente; -kapri-re 'triste' 
Predicado) 'Você está triste', que deriva de imã 
akapri-re (i-ma 'mim-a' Experimentador; a- 1você1 

Paciente; -kapri-re 'triste' Predicado) 'Eu tenho pe-
...... 

na de voce.' 

Estes esquemas de caso diferentes são realizados por ti
pos de oração diferentes na estrutura de superfície. 

. ...... 
3. 4. 4. Para os predicados que tem o sentido de estado e 
de processo, os esquemas de caso correspondentes são 
(Experimentador) e (Paciente). Ô verbo que realiza o pre
dicado de estado com esquema de caso Experimentador 
manifesta-se pela simples raiz verbal; o verbo que realiza 
o predicado de processo é a mesma raiz verbal prefixada 
por -ya , resultado' e por um prefixo de pessoa. 

ima kru (i-ma 'mim-a' Experimentador; kru 'frio' 
Predicado) 'Estou com frio', que deriva de iya-krli 
(i- 'eu' Paciente; -ya-kru 'resultado-frio' Predica
do) 'Eu me resfriei. ' 

Estes esquemas de caso são realizados por tipos diferen
tes de oração na estrutura de superfÍcié (adjunto-transiti
va; ima kru, e semi-descritiva iya-kru, veja 3.1). 

NOTAS 

l. Os KayapÓ falam uma língua da família Jê classificada por Davis (1968) 
junto com o Apinajé como uma sub-família de Jê do Noroeste. Quando os 
dados para este ensaio foram colhidos, havia cerca de 1500 pessoas habitan
do 7 aldeias no sul do Pará e no norte de Mato Grosso, Brasil. Os habitan
tes da aldeia Txukuhamei forneceram a maior parte dos dados, colhidos pe
los autores durante 24 meses de pesquisas de campo entre 1965 e 1970. Os 
autores tiveram contato também com habitantes das aldeias KokraymÔro e 
Kubekrãgnoti-re e Gorotiri. Somos muito gratos ao Museu Nacional do Rio 
de Janeiro, à Fundação Nacional do Índio, e à Universidade de Brasília pela 
oportunidade de estar na tribo sob os auspícios do Summer Institute of Lin-
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guistics. O auxilio de Orlando e Cláudio Villas Boas, diretores do Parque 
Nacional do Xingú, possibilitou o sucesso dos estudos realizados na'\uela 
área. Somos gratos também a Earl R. Trapp da Missão C ristã Evangelica 
do Brasil pel o auxílio com textos e estudos com o povo de Gorotire. Os tex
tos Gorotire foram incluídos na concordância KayapÓ, usado na preparação 
deste trabalho, produzido pelo Project for Computer Support of Linguistic 
Field Work do Summer Institute of Linguistics e a University of Oklahoma 
R esearch Institute, parcialmente financiado pelo National Science Foundation 
Grant GS-1605. Pelos métodos de análise e pelo auxílio na elaboração desta 
descrição somos muito obrigados a Ivan Lowe e a Joseph E . Grimes, que di
rigiram um 'workshop' em Cuiabá, Mato Grosso de setembro a dezembro, 
1970 . Os autor es realizaram a análise juntos; o primeiro preparou o manu
scrito. 

2. Os fone mas de Kayapó são os seguintes: p, t, k , b, d , g, m, n, w, r, 
y, Í, a, U, Í , e, ã , Ü, Õ, OS quais tem a qualidade fonética usual; X = [ts), 
j = [dzj, nh =[ii], ng =[9], ê =[e], e =[E], Ô =[o], o =[.3], o=[:>], u =[i], 
ü =[iJ, à =[A], a= [Ã], a oclusiva glotal['], e nasalização[-]. O hífen é 
usado para separar morfemas. 

3. Alvo, com o usado neste ensaio, é um termo da estrutura subjacente, 
com o sentido "resultado ou propósito da ação" , e não como o objeto da es
trutura de superfície no uso de Pike e outros. 

4. Classes de raízes de verbos, e classes de verbos em termos morfo-
"" - - , fonemicos nao sao inclu1dos neste ensaio. 
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Modalidade em Kayapó 1 

MICKEY -STOUT e RUTH THOMSON 

, 

f 

O. INTRODUÇÃO. Num estudo anterior 2 , foram descritos 
os tipos de elementos proposicionais em Kayapó. A propo
sição foi desc rita como um predicado com seus próprios 
argumentos, que abrange substantivos e verbos, e exclue 
os demais elementos. Estes constituem a modalidade. 
Continuamos aqui aquele estudo, elaborando agora os ele
mentos de m odalidade. 

As modalidades são adicionadas ao tema nuclear, a 
proposição, de maneira que forneça coerência e relevância 
ao discurso total de qualquer tipo. Assim, a finalidade 

,. -deste estudo e nao somente descrever os elementos de mo-
dalidade, mas também fornecer a base para os estudos do 
discurso. 

Distinguimos três tipos de modalidade, devido à ma
neira de operarem nas proposições. São orientação, cone
xão, e conceito. 

1. ORIENTAÇÃO. As modalidades de orientação operam 
numa só proposição. Adicionam ao significado da proposi
ção idéias de qualidade, tempo verbal, localização, e du--raçao. 
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1. 1. As modalidades de orientação-qualidade realizam - se 
como adjetivos e advérbios pospostos ao verbo da proposi
ção. Isto requer que o verbo esteja na forma estativa e, 
nos casos transitivos, que haja o verbo auxiliar, - te3 • 

Bir ku-te kren 
Biri 3p-aux 4 comer 
'Biri come bem. ' 

mex 
bem 

Bir ku-te kren rax 
Biri 3p-aux comer muito 
'Biri come muito. 1 

Bir ku-te kren 
Biri 3p- aux comer 
'Biri come bastante. 1 

kume~ 

bastante 

Bir ku- te kren rax 
.... 

ket 
Biri 3p-aux comer muito neg 

kumrex 
de fato 

'Biri, de fato, não come muito mesmo. ' 

Bir ku - te kren 
.... -ket mex kumrex 

Biri 3p- aux comer neg bem de fato 
1Bir i, de fato, -nao come mesmo. ' 

1. 2. Tempo verbal . As modalidades de orientação- tempo 
verbal adicionam idéias de tempo futuro e não-futuro à 
proposição. o não-futuro realiza-se com ne, e o futuro 
com Jª· 
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- ' Bir ne ku-bu 
Biri tv o-pegar 
1Bir o pegou. ' 

Arom ne mã 
já tv embora 
1 Ele já foi embora. ' 

Bir Jª ku-bu 
Biri tv o -pegar 
'Biri vai pegá-lo. 1 

-te 
ir 



.. 

Bir Jª mã me kÔt te 
Biri tv embora 3p pl com 1r 
'Biri vai com eles. ' 

1. 3. As modalidades de orientação-localização geográfica 
e tempo realizam-se como advérbios ou frases substanti
vos. Estas modalidades nunca vão pospostas ao verbo. 
Podem estar em foco numa oração, e, caso aconteça, vão 
em posição inicial, precedendo ao tempo verbal. 

' -arom ne 
· ' Jª tv 
'Ele já foi 

.. ma 
embora 

embora.' 

te 
1r 

kÔkÔbir ne gor-ma akubun bÔx .......... 
Kokobiri tv demora voltar chegar 
1KÔkÔbiri voltou depois de muito tempo.' 

-kikre-kãm 
casa-em 

Jª ga mekarõ 
tv 2p retrato 

pumu 
ver ..... 

'Voce veja os retratos na casa. ' 

..... -akati-be Jª me 
amanhã-em tv 3p pl 
'Vão chegar amanhã. ' 

..... 
box 
chegar 

1. 4. A modalidade de orientação-duração dá a idéia de 
continuação ou de compleição à proposição. Requer que o 
verbo da proposição esteja na forma estativa. 

1. 4. 1. A mod3.lidade de orientação-duração, continuativo, 
realiza-se de duas maneiras. 

1.4.1.1. O continuatívo indefinido realiza-se com ra'a, 
posposto ao verbo da proposição. 

Bir ne kren ra'a 
Biri tv comer ainda 
'Biri ainda está comendo.' 

71 



Mê ngrer rã'a 
3p cantar ainda 
'Eles ainda estão cantando. ' 

1.4.1. 2. O continuativo presente realiza-se com uma das 
seguintes construções posposta ao verbo da proposição. o - -nhü, o ja, o no, o mo. 

Bir nê krên o nhü 
Biri tv comer com sentar 
'Biri está comendo -(sentada). ' 

Bir ne kren o Jª 
Biri tv comer com em pé 
'Biri está comendo (em pé).' 

Bir ne kren o nÕ 
Biri tv comer com deitar 
'Biri está comendo (deitada).' 

-Bir ne 
Biri tv 
'Biri está 

krên o -mo 
comer com ir 
comendo (em movimento). 1 

1. 4. 2. A modalidade de orientação-duração, completivo, 
realiza-se com pa posposto ao verbo da proposição. 
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Bir ne krên 
Biri tv comer 
'Biri comeu tudo. 1 

pa 
compl 

Bir ne i- be Õr pa 
Biri tv lp-inc dar compl 
'Biri deu tudo aos outros, mas nada a mim.' 

Arop nê ba i - jàpênh 
já tv eu lp-trabalhar 
•Já terminei o meu trabalho.' 

pa 
compl 

' 

., 



2. CONEXÃO. As modalidades de conexão operam em 
duas proposições para dar ligação simples aos seus con
ceitos, ou para fornecer ligação lógica de causa-efeito ou 

- ' explicaçao uma a outra. 

2.1. As modalidades de conexão simples são de três ti
pos: seqüenciais, enumerativas, e parafrasticais. Não 
exigem mudança de forma do verbo da proposição. 

2. 1. 1. A modalidade de conexão-seqüencial liga os senti
dos de duas proposições com significado de seqüência de 
tempo. Realiza-se com ne ou nhlim, que diferem de acor
do com os dois sujeitos ou os dois focos. 

2. 1. 1. 1. A modalidade nê tem o sentido geral de 'mesmo 
A 

participante em foco'. Geralmente vem a ser 'seqüencia 
de tempo com o mesmo sujeito nas duas orações' . A.s ve 
zes, na verdade, ne liga duas orações com sujeitos dife-

# # 

rentes, porem o foco e sobre o mesmo referente. T raduz-
- se por 'e'. A ação dos verbos das proposições pode ter já 
acontecido ou não. 

aringro-kãm 
luz de dia-em 

ayte te 
de novo 1r 

- -ngor ne 
dormir e 

no 
olho 

' tox -ne 
forte e 

'Dormiram de dia, e acordaram, e foram de novo.' 
( ' olho forte' significa 'estar acordado' ou 'ser esper
to') 

' arop 
• # 

Jª 

mex 
bem 

na bixangri -ne -mae luto tv 

' arop 
• A 

1yo ' tor 
• # 

Jª cabelo crescer 

1A mãe já estava de luto (inclui o corte dos cabelos) 
e já cresceu o cabelo de novo. ' 
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..... 
kot 
com 

. . ..... 

mrãy 'iru 
andar longe 

i - Je- -ye Jª 

..... -ket ne 
neg e 

, 
lp- esperar- -para em-pe 

- .. xakawapo -way 
Xakawãpà l á 

1Não foi longe com el e , e (disse) 1Xakawãpo, esper e 
lá por mim. ' 

amu te ne rum a - me 
embora ir e l onge você- jogar 
1Vá embora e jogu e - o longe!" (Exempl o de seqüência 
em período imperativo. ) 

.. -ba ku-bu ne 
lp obj - pegar e 
1Eu o pego, asso, 

ku - ga 
obj-assar 

e como. ' 

-ne 
e 

ku-kre 
obj - comer 

No exemplo que segue, os sujeitos das duas orações são 
diferentes, mas o foco permanece no mesmo participante. 
Na primeira oração, antes de ne, o foco está no objeto ; na 
segunda, depois de ne, o foco está no sujeito, mas nas duas 
o participante em foco é o mesmo. 

nam - - kàym a ku - me - .. 
me'o ne arop , , , 

para cima obj - jogar 
. , 

e - so alguem e Jª 
..... 

ku-be àk 
obj - tornar- se 

, 
passaro 

'Alguém só o jogou para cima, e logo ele virou um 
passarinho. ' 

2. 1. 1. 2. A modalidade nhtim significa a 'mudança de foco 
de uma proposição à outra ' , na seqüência temporal. Ge-

..... 
ralmente vem a ser 'seqü encia de tempo com agentes dife-
rentes nas duas orações'. A.s vezes nhüm l iga duas ora
ções com o mesmo agente, porém o foco é diferente. 
Neste caso, traduz-se por 'mas'. No caso de agentes dife -

74 

... 



L 

L 

rentes, traduz-se por 'e'. Os primeiros dois exemplos a 
seguir contêm uma seqüência temporal e a mudança de 
agente. Nos outros dois as proposições têm o mesmo 
agente, mas o foco muda. O que acontece é inesperado. 

akamàtkÔ aymã nhüm akati ba 
Escuridão se espalhar e dia acontecer 
'A escuridão se espalhou, e em fim raiou o dia. ' 

.... -nam 1 a pre bo nhüm rax ne kato 
# 

e-so em atar soltar e bastante tv sair 
E só desatou-a, e saiu bastante.' 

(A situação é a de um mito semelhante ao da caixa de 
Pandora, em que o participante quer desatar a caba
ça que está cheia de escuridão para soltar um pouco 
para n ela dormir, mas ela sai toda. ) 

' A .A. •• xwoypekro--ma .. ..... ..... 
Xwoypekro--a 

...... 
ex 
mentir 

kaben mexti - - re nhüm 
falar bem--dim mas 

-me 
pl 

... ..... ..... 
' F alaram bem a Xwoypekro, mas mentiram.' (Dis-
serem que iam obedecer, mas não obedeceram.) 

Bir ne mru ga nhüm ku-kre 
Biri tv carne assar mas obj-comer 
1 Biri assou carne, mas ele a comeu.' 

2. 1. 2. A modalidade de conexão-enumeração alista uma 
série de acontecimentos ou estados que não estão em se
qüência temporal. A conexão realiza-se por ne, que é ho
mófono à modalidade de seqüência temporal. Porém, este 
comum ente ocorre com o advérbio temporal aràp, mas a 
modalidade enumeração nunca o faz. 

75 



oníy a - kra t ín 
l onge 2p- criança vivo 

Jª 
# 

estar de pe 

- -n e me 
e 3p pl 

i - kãm 
lp- em 

1 Longe (daqui ) a sua criança vive e está conosco. ' 

.. 
arop 

..... 
ku - be 

· ' 
Jª 3p-tornar- se 

.. 
kar 
pio de ave 

àk , 
passaro 

-ne 
e 

a tema 
diferente 

' Então tornou- se pássaro, e tem pio diferente. ' 

2. 1 . 3 . A modal idad e de conexão-paráfrase exprime a re -- ..... laçao de equivalencia de sentido entre a primeira e a se-
gunda proposição. Realiza-se por ne. As duas proposi
ções estão relacionadas parataticamente, e a segunda pro
posi çã o contém uma proposição subordinada à outra . 
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.. .. - kurum - - ..... - ku - te pUJl me te ne box ne 
um pl de ir e chegar e 3p - aux 

- I ' • - kaju - -me a uyarenh me kurum te 
pl a respeito de contar pro pl de ir 

1Um vol tou del es (inimigo) e, para contar deles, vol 
tou del es . ' 

..... - - ku - te - .. 
nhüm ayber tem ne me pru . ir 3p- aux deles caminho e pas im e 

.. .. 
ka ju 

.. -punar arop o te 
encont rar 

. , 
pro Jª com ir 

'E saiu naqu ela hora, e para encontrar o seu caminho 
já o t inham l evado. 1 (' Sair naquela hora' expl ica- se 

, 

.. 

, 

., 



como tendo o mesmo sentido de 'levar para encon
trar o seu caminho'.) 

2. 2. As modalidades de conexão lógica são de três tipos: 
causalidade, conveniência, e propósito. Na r e a 1 i z ação 
exigem a forma estativa do verbo da proposição. 

2. 2. 1. A modalidade de conexão lógica mais comum é a 
de causalidade. A conexão realiza-se por kãm, 'então, 
portanto'. Usa-se freqüentemente num sentido de conetivo 
vago para ligar acontecimentos na narração. A primeira 
proposição é subordinada e, ao mesmo tempo, causa da 
segunda proposição. 

tep-bit kupênh-kãm mã te 
peixe- só sentir-porque embora ir 

'Porque sentiu (que havia) só peixes, foi embora.' 
r 

(A situação é a da história do jacaré que procurava o 
herói debaixo do amontoàdo de peixes.) 

' arop tín pram-kãm -mum ..... -ngokon 
·' 
Jª viver querer-porque embora cabaça 

-me 
jogar 

(Quando alguma coisa da cabaça o ferrou.) 'Imedia
tamente, com medo, jogou fora a cabaça.' ('Querer 
viver' é 'sentir medo'. ) 

..... - -a-nhür ket-kam ne ga tüm 
2p-sentar não-porque e 2p caiu 

..... . -'Voce caiu porque nao se sentou.' 

gê axwe-kãm 
~ . rin-ar1 ' A. akyer 

Assim malicioso-porque 
, 

longe-acola gritar 

-o no 
com deitar 

1 Assim, por causa do truque malicioso que fez, pode 
jogá-lo longe para gritar (de dor).' 
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-rax ne kato -ne kãm kãm -ne 
muito ser sair e -entao porque ser 

.. ..... 
akamatko ayma 
escuridão espalhar 

'Saiu muito e, então, por i sso, a escuridão se espa
lho. ' 

kÜm prãm - kãm nê B ir ku - kre 
a 3p fome-porque tv Biri obj-comer 
'Biri o comeu porque estava com fome.' 

i - kra pumÜnh- ma 
1 p - filho ver - para 
'Fui ver meu fil ho.' 

-ne ba 
tv lp 

-mum te 
embora ir 

2. 2. 2. A modalidade de conexão lógica-conveniência sig
nifica que a primeira proposição torna convenie:nte a se
gunda. Real iza-se por kutã, 'perto de, na ocasião de , em 
conseqüência de', e por kÔt , ' com, seguindo' no sentido de - -açao conforme instruçoes. Estas modalidades requerem a 
forma estativa do verbo, e, nos casos transitivos, exigem 
o verbo auxiliar, - te 3 • 

78 

•• - kuta - -a - na tem ba wam kum 
2p-mãe . quando lp acolá 3p para i r 

- -i - kaben yare 
lp- fala dizer 

'Quando sua mãe estiver pronta para ir, vou mandar 
uma mensagem para eles. ' 

benyajwÕr kabên 
chefe falar 

nhipex 
fazer 

..... 
kot gu 
seguindo vamos 

'Vamos fazer como o chefe disse . ' 

-me 1"' am1 
pl ref 

., 



i - ye mar kuta ba kujwa 
1 p-aux ouvir seguindo 1 p também 
'Como ouço, vou dizer também.' 

-are 
dizer 

2. 2. 3. A modalidade de conexão lógica -propósito, entre 
duas proposições, realiza-se com kaju, m~, gê e -bê, após 
o verbo da proposição na forma estativa. Nos casos do 
verbo transitivo, exigem a presença do verbo auxiliar -te 3 • 

2. 2. 3. 1. Quando a relação de propósito entre as duas 
proposições não é evidente, sendo necessário explicá-la, a 
ligação realiza-se por kaju. A estrutura de superfície se-, 
ra: 

(proposição 1) + kaju + (proposição 2) com o 
significado: (proposição 2) para o propósito, 
patente, de (proposição 1). 

merermex- - kaju 
tipo-de-dança - -para 

bín--ma 
matar- -inten 

-me 
pl 

ku-te 
3p-aux 

'Vão procurar caça para a festa. ' 

... 
mru 
caça 

-nao 

i- kra ku-te 
3p-aux 

..... 
p1'ok - ... pumunh--kaju 

lp poss-filho escrever saber--para 

Jª ba o te 
tv lp com ir 

'Vou levar o meu filho para ele aprender a escre
ver.' 

me tor-- kaju me ni-re amí 
pl dançar--para pl mulheres ref 
'As mulheres se pintam para a festa. ' 

..... 
ok 
pintar 

2. 2. 3. 2. Quando a relação de propósito entre as duas 
proposições é evidente, e não é preciso mais se esclare-
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cer, a conexão realiza-se por ma. A estrutura de superfÍ-. , 
c1e sera: 

(proposição 1) + m~ + (proposição 2) com o 
signüicado: (proposição 2) para o propósito 
patente de (proposição 1) • 

.... 
kapot pumÜnh--mã . 

1-.... i- ye 
lp-aux Kapot ver-- para 

ba-r 
lp-pl lp suj 

- .. mor--ma 
ir- -inten 

.... 
'Vamos para ver Kapot.' 

ngÔy--mã kÕm--ma -ma , 
embora agua-a beber-para 
'Todos foram à água para beber.' 

kunf 
todos 

-mo . 1r 

1- ye ku-bê amr o i- bignor-- ma 
lp-aux 3p-de ref trv lp-esconder--para 
1 Fui para me esconder dele. ' 

-te 
1r 

- ~ 2. 2. 3. 3. Quando a relaçao de proposito entre duas propo-
sições é que uma possibilita a outra, a ligação realiza-se - - , por apresentaçao das proposiçoes em ordem cronologica. 
Caso o agente da segunda proposição seja da terceira pes-

A , ' .._ 

soa, ge 'para que' e preposta a segunda proposiçao. A es-
trutura de superfície será: 
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(proposição 1) + gê + {(proposição 2) agente 3P } 

( . - ) agente lp/2p propos1çao 2 
com o significado: (proposição 1) para possibilitar 
(proposição 2). 

a- kra 
de 2p-criança 

rop--mã 
cachorro-a 

gê ku- kre 
para que obj-comer 

ku- nga 
obj-dar 

""' '0 seu filho (de voce) deu-o ao cachorro para co-
mer.' 
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..... - ..... - kÕ ku-be no ge wam ga 
3p-de deitar para que embora oscilar 2p 

kãm -te 
então ir 

'Deita-se (escondendo) dele para que quando ele sair 
..... ,,,, 

cambal eando, voce va embora.' 

a - kra 
de 2p- criança 

-yare bar , 
nos contar 

kaben mexti- re 
falar bem 

... 
'or -mo 
par a ir 

-ne 
........ 

akamatko 
e escuridão 

'Seu fi lho (de você) contou- nos bem da escuridão (que 
há), e, assim, viemos procurá- la. ' 

ba 
lp 

te . 
ir 

akamàt ng'â 
escuridão dar 

gar 
2p 

i-kra 
lp - criança 

. ... 
' or 
para 

o 
com 

'Se (quando) eu lhe der a escuridão, leve- a a meu fi
lho. ' 

ba a - ma i-kaben ga a-ma 
1 p 2p-a 1 p - falar 2p 2p - ouvir 
'Vou falar - lhe, escute! ' ou 'Agora quando falo, escu
te!' ou 'Vou falar a l go para você ouvir. 1 

i - ma a- nga ba ku- kre 
lp- a 2p- dar lp obj-comer 

..... ..... 
'De- me para eu comer', ou 'De- me e eu o como. ' 

ba a- ma a kre ga a- bÍ 
1 p 2p- a mostrar 2p 2p-matar 

..... 
'Vou mostrar- lhe para voce o matar. ' 

..... 
prek ba ku - ma 
Tocar lp obj - ouvir 
'Toque para eu ouvir. ' 
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- ; 2. 2. 3. 4. Quando a relaçao de proposito entre as duas 
• - , • - ... • A. 

proposiçoes e preventivo a conexao realiza-se por -be. A 
estrutura de superfície será: 

(proposição 1) + -bê + (proposição 2) com o significado: 
(proposição 2) para evitar o propósito patente de 
(proposição 1). 

ku- te bur-- bê ba par-- kãm ku- ji 
3p-aux pegar-para não lp estante--em 3p-por 
'Eu pus na estante para que ninguém pegasse. ' 

tüm-bê ba ku-bu 
cair-senão lp obj-apanhar - , 'Peguei-o; senao, caia.' 

... ' A. •• -i-kam a-ngruk-be ba a-ma are 
lp-com 2p-zangado-senão lp 2p-a contar 

..... - ..... 
'Contei a voe e; senao voce ia zangar comigo. 1 

A A - A 

i-yaer-be ne ga box 
lp-surpresa-senão tv 2p chegar . ..... 
'Para minha surpresa, voce chegou.' 

.. ..... .. 
na rwok-be apto 
chuva cair-senão cuspir 
'Cuspa (para cima); senão, vai chover.' 

3. CONCEITO. As modalidades de conceito operam numa -proposiçao para dar a diferença de ponto de vista. A pro-- - ; posiçao que nao esta marcada com qualquer modalidade 
realiza-se como oração indicativa. São incluídos aqui in
terrogativos, negativo, desiderativo, dubitativo, condicio-

..... -nal, probabilidade, iminencia, intençao, frustrativos, ci-
tação, putativo, ênfase, e imperativo. 

3.1. A modalidade interrogativo realiza-se com jãm, 1 é 
verdade que •.. ? ', mÕ-kãm, 'porque', nhünh, 'para onde, 
onde'' yãnh, 1 de onde'' e moy, 1 qual', na posição inicial da -oraçao. 
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3. 1. 1. O interrogativo 'sim-não• realiza-se por adicionar ... 
Jam. 

... 
Jam Bir ku-krê 
interrog Biri obj-comer 
'Biri comeu-o? 1 

... ' -Jam arop ne 
interrog já tv 
•Já foi embora? 1 

mã te 
embora ir 

jam a- mex 
interrog 2p-bom 

..... # 

'Voce esta bom? 1 

-... 
Jam Bir a-pumu 
interrog Biri ..... 
'Biri viu voc e ? ' 

2p-viu 

jãm Bir nê kàymá 
interrog Biri tv acima 
'Biri foi rio acima?' 

tê . ir 

-3.1. 2. O interrogativo de razao realiza-se por adicionar 
' -mo-kam. 

mÕ-kãm nê Bir ku- krê 
porque tv Biri obj -comer 
'Por que é que Biri o comeu?' 

kÜm pram-kãm 
a-3p fome-porque 
'Biri o comeu porque 

nê Bir ku-krê 
tv Biri obj-comer 
estava com fome. ' 

' - - -mo-kam ne ga mum tê 
porque tv 2p embora ..... 
'Porque foi voce embora? 1 

. ir 

i - kra pumÜnh- -mã ne ba 
lp- filho ver--para tv lp 
'V ou embora para ver meu filho.' 

-mum 
embora 

-te . ir 
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... - -mo- -kam ne ga a- punu 
porque tv 2p 2p- mal , ..... , 
'Porque e que voce esta mal?' 

i- krã 
lp-cabeça 

i- punu 
lp-mal 

kãm 
em 

tokru kãm 
doer porque 

-ne 
tv 

ba 
lp 

1 Estou doente por causa de minha dor de 
cabeça.' 

3. 1. 3. O interrogativo de localização r e a 1 i z a - s e por 
nhünh, yanh, ou mÕy. Nhünh e yanh substituíram a moda
lidade. MÕy adiciona a pergunta 'qual' à modalidade, e 
atrai-a para o início da ora ção. 

nhünh ne ga te 
para onde tv 2p ir 

..... . 
'Para onde voce vai?' 

yãnh ne ga te 
de onde tv 2p ir 

..... 
'De onde voce vem?' 

moy krí- - kãm ne ga 
qual aldeia--em tv 2p 
'Em qual aldeia você viu?' 

-omu 
ver 

... ... ' ..... moy akati--'a matka box 
qual amanhã--em aviaõ chegar 
'Quando vai chegar o avião?' 

3.1. 4. O interrogativo de qualquer argumento da proposi
ção, Agente, Alvo, Beneficiário, Essivo, Experimentador, 
Instrumento, Origem, e Paciente realiza-se por mÕy pre
posto à proposição. Atrai o argumento para o início da 
proposição onde moy ou precede ou substitui o argumento. 
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. ·"' plJO -re mày me'Õ ne , 
qual alguem tv fruta tirar 
(Agente) 
'Quem tirou a fruta? ' 

' .... .... . moy me'o--ma ba tep 
.. 

nga , 
qual alguem-a lp peixe dar 
(Alvo) 
'Para quem eu vou dar peixe?' 

mày me'Õ-- ma ne ga kãm 
... 

a-ngruk , 
qual alguem-para tv 2p a-ele 2p-zangar 
(Beneficiário) . ..... 
1Por causa de quem voce se zangou com ele?' 

' ..... moy-be Bir 
Que-é Biri 
(Essivo) 
'Que é que se chama Biri? 1 

mày me'Õ kÜm 
qual alguém a-ele 
(Experimentador) 
'Quem quer inhame? 1 

mày-o ba ku-kre 

.. 
yat 
inhame 

que-com lp obj-comer 
(Instrumento) 

pram 
falta 

, ..... 
'Com que e que eu vou come-lo? 1 

moy ne ku- bÍ 
que tv obj-matar 
(Origem) 
10 que matou ele? 1 

mày kanê ne ku-bÍ 
qual doença tv obj-ma tar 
(Origem) 
'Qual doença matou ele? 1 

\ 
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... 
moy ba a - mã ku -ng~ 
o que lp 2p-a obj-dar 
(Paciente) 

# A 

'0 que e que vou dar a voce?' 

3. 2. A modalidade negativa opera numa proposição com 
A 

as modalidades acompanhantes. Realiza-se com ket pos-
posto ao verbo da proposição e quaisquer modalidade em 
que opera. Exige que o verbo da proposição esteja na for
ma estativa e no caso de verbos transitivos, que haja o 
verbo auxiliar -te3 • 
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ku-te kren 
A 

ket 
3p-aux comer neg 
'Ele não come (isto).' 

ku""te kren mex 
3p-aux comer bem 
'Ele não come bem. 1 

i - ye kren kêt 
lp-aux comer neg 
'Eu não corno (isto). 1 

a- ye kren 
A 

ket 
2p-aux comer neg 

A -' Voce nao come (isto). ' 

A 

ngrer ket 
cantar neg 
1 Ele (ela) não canta. ' 

A 

i-ngrer ket 
lp-cantar neg 
' Eu não canto. ' 

' A A a -japenh ket 
2p-trabalhar neg 

A -1 Voce nao trabalha. 1 

A 

ket 
neg 



O negativo pode realizar-se junto com as modalidades de 
localização e os interrogativos "sim-não", Razão, Agente, 
Alvo, Beneficiário, Essivo, Experimentador, e Paciente • 

krí-- kãm ne na rwàk 
aldeia-em tv chuva cair - , 
'N ao esta chovendo na aldeia. ' 

' -arop ne na rwàk 
já tv chuva cair 
1Já parou de chover.' 

... 
Jam na rwàk 
interrog chuva cair - , 'Nao esta chovendo?' 

moy me'Õ ku-te ,,. 
qual alguem 3p-aux 
'Quem não come?' 

..... 
ket 
neg 

..... 
ket 
neg 

kren 
comer 

moy ne Bir ku-te kren 

..... 
ket 
neg 

..... 
ket 
neg 

..... 
ket 

qual tv Biri 3p-aux comer 
'0 que é que Biri não comeu ? ' 

n eg 

mo- kãm ne Bir ku-te kren 
porque tv Biri 3p-aux comer 
'Porque é que Biri não o comeu? 1 

, 

..... 
ket 
neg 

A modalidade-qualidade pode operar na modalidade-negati
va. 

ku-te kren kêt mex 
3p-aux comer neg bem 
1Não come de jeito nenhum. ' 

3. 3. A modalidade desiderativo indica que a pessoa a 
quem o sujeito se refere deseja fazer a ação descrita no 
verbo da proposição. Realiza-se por pr·ám, 'falta, querer', 
posposto ao verbo da proposição na forma estativa. Exige 
o verbo auxiliar, -te, junto com os verbos transitivos 3. 
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Bir ku- te kren .. 
pram 

Biri 3p- aux comer quer 
'Biri que r comer. ' 

........ .. i-ye i- Japenh pram 
lp- aux lp trabalhar quer 
'Quero trabalhar. ' 

- - •• me ku-te omunh pram 
pl 3p - aux ver .... 
'Querem ve-lo.' 

quer 

3. 4. A modalidade dubitativo adiciona um componente se
mântico de incerteza ou de dúvida à proposição. Realiza-.... ' -- se por yabey, posposto ao v erbo da proposiçao. Exige -que o verbo da proposi çao esteja na forma estativa. 

bir ne kren yabêy 
Biri tv comer tal vez 
'Talvez BÍri o come.' 

- - .... bir n e tem yabey 
Biri tv ir talvez 
'Talvez Biri foi . 1 

ku- te 
3p-aux 
'Talvez 

kren kêt yabêy 
comer neg talvez 

ele não vai comer. ' 

jam bir ne kren 
interrog Biri tv comer 
1 Talvez Biri o come?' 

.... 
yabey 
tal vez 

3. 5. A modalidade condicional realiza- se com yabêy 'pro
curar', posposto a primeira de duas propos i ções. Esta 
exprime circunstância de condição da segunda proposição. 
Exige que o ve rbo da proposição esteja na forma estat iva, 
e que o verbo auxiliar acompanhe os verbos transitivos3 . 
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- ..... a- ye i- ma or yabey ba ranh ku- kre 
2p-aux lp-a dar se 
1 Se você tivesse me dado, 

lp frus obj-comer 
o teria comido. 1 

. -i-nho 
lp-poss 

kre 
comer 

tU.rti 
bananas 

..... 
yabey ba 
se lp 

.. -arop o 
. , 
Jª algumas 

1 Se eu tivesse bananas, comia algumas. ' 

amre tem yabêy ba aràp omü 
aqui ir se 1 p já ver 
'Se (ele) tivesse vindo aqui, ,eu teria visto.' 

3. 6. A modalidade de probabilidade realiza-se por pospor 
puràk, 'parecer' ao verbo da proposição. Exige a forma 
esta tiva do verbo da proposição e, no caso de v érbo transi
tivo, a presença do verbo auxiliar -te·3• 

- .. .. bir ku - te i - ma or purak 
Biri 3p-aux lp-a dar parece 
'Parece que Biri vai me dar.' 

ku - te tín pram - - e mã tem puràk 
3p-aux viver quer-- em embora ir parece 
'Parece que ele saía com medo.' 

me 1Õ ku- te tuk o -nor 
.. .. 

purak 
alguém 3p-aux morrer com deitar parece , , 
'Parece que alguem esta morto. ' 

3. 7. A modalidade iminência realiza- se por pospor 'ór, 
'a, pronto a', ao verbo da proposição. Exige que o verbo 
da proposição esteja na forma estativa, e haja a presença 
do verbo auxiliar, -te3. 

bir ku- te kren .. 
'or 

Biri 3p-aux comer imin 
'Biri está para comer. ' 
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bir ne tem 'Õr 
Biri tv ir imin 
'Biri está prestes a ir.' 

a -kra tüm 'Õr 
2p-filho cair imin 
'Seu filho está para cair (perdeu o equilÍbrio). ' 

3. 8. A modalidade intencional indica um acontecimento 
que alguém intende fazer logo. Realiza-se por pospor ma, 
'a fim de', ao verbo da proposição. Exige que o verbo da 
proposição esteja na forma estativa, e haja o verbo auxi
liar, -te3. 
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bir ku-te kren--ma 
Biri 3p-aux comer-para 
'Biri vai comer (este) (logo). ' 

... -arop ne 
já tv 

ba i- tem--m·a 
lp lp-ir--para , 

'Ja vou.' (A forma de despedida mais usada. ) 

ku-te bur--ma 
3p-aux pegar--para 
'Vai pegar. Estar para apanhá-lo. 1 

nhüm ayte ku-te bit 
e de novo 3p-aux frus 

menh--ma 
jogar-para 

kÜm po 
a-ele flecha 

'E de novo (em vão) estava para atirar flecha nele. ' 

ba bit 1- ye a- bÍn--ma 
lp frus lp-aux 2p-matar--para 
'Eu já estava para matar você.' 

- ..... i - ye amibex- -ma 
lp-aux apressar-para 
'Vou me apressar. ' 



3. 9. As modalidades frustrativos indicam que a ação do 
verbo da proposição não foi realizada. Realiza- se com 
uma de três morfemas; te, bit, e ranh, posposto ao su
jeito, antes do verbo da proposição. 

-3. 9. 1. A modalidade frustrativo-açao proposta realiza-se 
..... 

por t~. Indica que as circunstancias impedem que o ator 
realize a ação que o conduz ao cumprir do propósito. 

bir te mru bf 
Biri frus caça matar 
'Biri tentou em vão matar caça. r 

ba te te 
lp frus ir 
'Em vão queria ir (nunca fui). 1 

ne te mi kube kamri-re kukiy 
e frus jacaré homens passaro-dim perguntar 
'E em vão o jacaré perguntou dos homens-passaros 
(aonde podia achar o herói para o comer). r 

3. 9. 2. A modalidade frustrativo-resultado realiza-se por 
bit. Indica que as circunstâncias deixam o ator realizar a 
ação proposta, mas o efeito da ação é frustrado. 

bir bit ku- kre 
Biri frus obj-comer 
'Biri teria comido (mas não comeu). ' 

ba bit krÍ--kam te 
eu frus aldéia- -em ir 
'Eu teria ido à aldéia (mas não fui). ' 

3. 9. 3. A modalidade frustrativo-ação não planejada reali
za-se por rãnh. Indica um acidente, ou algo que o ator te
ria feito se era possível. 

bir ranh tüm 
Biri frus cair 
'Biri quase caiu (mas não caiu). ' 
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ba i -nhÕ turti ba ranh àrÕp õ krê 
lp lp-poss banana 
'Se tivesse bananas, 
tenho). 1 

1 p frus já uma comer 
eu comia uma agora (mas não 

ranh 
A. A. 

ranh 
.. 

ga amrebe box ba arop 
2p frus faz tempo chegar lp frus ·' Jª 

.. .... A. 

a -ma 1 -Japenh 
2p-para lp-trabalhar 

A. , 

'Se voce tivesse chegado ha tempo, eu estaria agora 
A. 

trabalhando para voce. 1 

i -nhÕ 
lp-poss 

ku -ngã 
obj-dar 

.. -moy -ya 
algo 

A. 

yabey ba 
se lp 

1 Se eu tivesse algo, lhe daria. 1 

rãnh a- ma 
frus 2p-a 

3. 10. A modalidade citação realiza-se por 
~ clítico que segue a citação. 

--ane 
' 

1diz 1
• 

bir nê i- ma amrê tê- -anê 
Biri tv lp-a aqui ir--cit 
'Biri me diz, "vem cá. 111 

nhüm we mê 'or a-prõt-anê 
e ent 3p para 2p-correr-cit 
'E eles dizem, 11 corre atrás dele~"' 

3.11. A modalidade putativo opera em uma ou mais pro
posições. Realiza-se por we, que geralmente segue o co
netivo inicial da oração. Opera normalmente em duas si
tuações. 1) Numa narração de mito pode ocorrer com qua
se qualquer modalidade de conexão. A ocorrência é fre
qüente. Numa narração de mito resumido é obrigatório 
incluí-la pelo menos uma vez. 2) Numa narração de even-
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tos quase todos testemunhados pelo narrador ocorre nas 
orações de suposição ou elaboração adicionada para preen
cher qualquer parte não testemunhada da estória. Assim, 

, -marca os fatos pressupostos para tornar poss1vel a açao 
testemunhada. 

Uma narração do mito da chuva inicia-se assim: 

- -bep 
bem 

ne we 
pt 

me ' kukrut pa nhüm we ... 
tv 3p anta matar e pt 

'Bem, eles mataram anta e outros ... ' 

O seguinte exemplo, tirado duma narrativa sobre ances
trais, mostra um uso contrastivo desta modalidade em 
orações semelhantes. Alista os homens que foram os mais 
velhos. 

kukakreruti 
Kukakreruti 

' yabatay 
adulto 

- ..... amrebe we -me 
antigamente pt 3p pl 

tüm 
velho 

o 
obj 

-ya, 
este 

A 

kujot 

bàwõ 
Bawo 

1 •• a 
maduro com 

' abatay 
adulto 

-ya, 
este 

A -kwenne'i 
..... -Kwenne'i 

' yabatay 
adulto 

-tum 
velho 

-ya, 
este, 

kworkà-re 
Kworka-

' yabatay -tum -ya, 
adulto velho este 

-ya .•••• 
este 

we 
pt 

A A 

'oket 
.... A 

10ket 
yabatày 
adulto 

-tum 
velho 

1Kukakreruti foi um velho, Bàwõ há muito tempo 
atrás provavelmente foi um velho, junto com as pes
soas maduras, Kwennê'i foi um velho, KwÕrkà-re foi 
um velho, talvez 'Ôkêt foi um velho ... ' 

A identificação dum desenho de fraca semelhança ao origi
nal, incentivou a seguinte: 

' - -kukrut kra ne we ya 
anta filhote tv pt isto 
'Aquilo (diz você) é um filhote de anta. ' 
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Os seguintes exemplos fazem parte duma estória de caça a 
peles que acabou com todo o mundo em dúvida sobre o que 
fazer com elas. Surgiram diversas possibilidades; 

- .. ku-te ' .. .. - ... 
•.. ne arop mruka bur ya arop 

. " 3p-aux pele isto . " e Jª pegar Jª 

ku-te we, kon ••. 
3p-aux pt quem sabe 

' ..• E as peles já coletadas aqui, já (podemos), quem 
sabe •.. ' 

• . . nhüm 
..... 

we arek oayet .•. 
mas cond ainda estender 

' ... Mas, se ainda estão estendidas lá ... ' 

... ku-te amím 
3p-aux reflex 

par-mã 
todo-inten 

kríjà 
sentado 

'ã 
de 

we 
pt 

.. 
'ur ... 
fazer 

'· .. Talvez fizessem cadeiras de todas (elas).' 

3.12. A modalidade ênfase realiza-se por um de dois clí
ticos, got 1ênfase negativo', e kêt 1ênfase positivo', pos
posto à proposição. A sÍlaba tÔnica da palavra que o pre
cede sempre recebe mais intensidade e está prolongada. 
~nfase negativo requere também a modalidade interrogati
vo 11 sim-não" jãm, inicial. O efeito é uma pergunta retó
rica com significado negativo. 
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jam i- nhÕ pur--got 
interrog lp-poss roça--enf 
'Como eu tivesse roça!' 

i - nhÕ pur- - kêt 
lp-poss roça enf 
'Claro que tenho roça!' 



3.13. A modalidade imperativo realiza-se sempre com a 
modüicação da entoação da Úl tima sílaba do verbo. Au
menta-se a intensidade e prolonga-se a sílaba inteira. 

i -ma a- nga 
lp- a 2p - dar 
'Dê- me (isto) . ' 

Os verbos da classe "ku" perdem também o prefixo de 
pessoa- sujeito. 

ja ne ga a - kre 
interrog tv 2p 2p- comer 

..... 
1Voce come (isto)? 1 

kre 
comer 
'coma~' 

F 

I 

Os verbos cuja sílaba final termina em semi- vogal perdem 
, • , • ' A. 

tambem a vogal s1lab1ca e acrescentam o, e ou a: 

' o ruw 
'umyuw 
kanyuw 

..... 
e ang1y 

up1y 
kokiy >-

a JUW 
o akye /o a kiy -----+ 
o aykye/o aykiy-> 

.. 
rwo 

' ' umywo 
kanhwo 

..... 
angye 

..... 
upye 

..... 
kokye 

JWa 
akya 
o aykya 

1 desca' 
' bote em ordem' 
'fure' 

1 estenda' 
' estenda' 
' quebre, divide' 

'banhe' 
'grite' 
'divide' 

Há também as seguintes formas irregulares: 

..... 
akupro 

..... 
aykre 

o akprÕ ..... 
anhikre 

'junte' 
1 quieta' 
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NOTAS 

1. Os Kayapó falam urna língua da sub-famÍlia Jê do Noroeste. Na época 
da coleta dos dados para este ensaio, haviam aproximadamente 1500 KayapÓ 
que viviam em 7 aldeias no sul do Pará e ao norte de Mato Grosso, Brasil. 
Indivíduos das aldeias dos Txukuhamei, Gorotire e MekragnÔti supriram o 
material colhido em expedições de campo entre 1965 e 1971. 

Os autores desejam agradecer a todos que contribuíram para este es
tudo. Ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, à Fundação Nacional do !ndio, e 
à Universidade de BrasÍlia, que nos outorgaram licença para fazer expedi
ções de campo em função dos convênios celebrados com o Summer Institute 
of Linguistics. Aos irmãos Orlando e Cláudio Villas Bo as, diretores do 
Parque Indígena do Xingú para o auxnio que contribuiu para o sucesso do es
tudo f e ito naquela área. Aos Srs. Earl Trapp e Sra. e Dale Snyder e Sra, 
integrantes da Missão Cristã Evangêlica do Brasil, por nos trazer a judantes 
KayapÓ aos seminários lingüísticos, e também por contribuírem com dados 
lingüísticos e análises estruturais. Ao Prof. Dr. Ivan Lowe, que auxiliou na 
el aboração deste estudo num seminário lingüístico (workshop) dirigido pelo 
mesmo em abril, maio, e junho de 197 2 em Brasília. Aos !ndios Kayapó cu
ja gentileza e amabilidade facilitaram muito ao regist ro de dados lingüísti
cos e à nossa estadia no campo. Finalmente, às entidades que .colaborarem - ..... , , 
na produçao de uma concordancia da lmgua Kayapo pelo "Project for Compu-
ter Support of Linguistic Field Work" do Summer Institute of Linguistics e 
do University of Oklahoma Research lnstitute, embolsado, em parte, pela 
National Science Foundation Grant GS-1605. 

2. "Elementos proposicionais na língua KayapÓ" por Ruth Thomson e 
Mickey Stout, neste volume pp. 35-67. 

3. A forma estativa difere das demais formas verbais em que acrescen-
ta-se uma consoante final à raiz na maioria dos verbos. 

A presença dos prefixos pessoais é determinada pela presença ou não 
duma modalidade após o verbo da proposição. No caso dos verbos intransi
tivos, uma modalidade-que se segue r equer que o verbo esteja marcado pelos 
prefixos de sujeito i '1 p', a '2p', # '3p'. Estes verbos, com a exceção dos 
reflexivos, não ocorrem com prefixos quando não seguidos por uma modali
dade. 

No caso dos verbos transitivos, uma modalidade que se segue requer a 
ausência de prefixo de concordância com o sujeito da proposição. Se a mo
dalidade exigir a presença do auxiliar, -te, este recebe os prefixos de sujei
to i, a, e ku. O auxiliar é irregular, havendo as seguintes formas : iye 
'lp', aye '2p', kute '3p'. 

Quando não seguidos por uma modalidade, os verbos transitivos decli
náveis requerem a presença de prefixo de pessoa ku 'objeto com sujeito de 
primeira ou terceira pessoa', e o 'objeto com sujeito de segunda pessoa'. 

4 . Na transcrição dos exemplos no presente estudo usa-se uma ortografia 
orientada a portuguesa. Contem 17 vogais e 13 consoantes, como seguem: 
p, t, k, b, d , g, m , n, w, r, y, i, a, u, í, é, ã, Ü, e Õ indicam as qualida
des fonéticas usuais . As outras letras seguem com as qualidades fonéticas 
indicadas: x[ts], j[d~]. nh[n], ng[I)], ê[e], e[e], ô[o], õ[~]. 
o [.:> ], u [i-J, ü [t'], à["], a [.Ã.], e ' [oclusão glotal]. 
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Em função deste trabal ho, foram estabelecidas as seguintes conven--çoes: 

aux auxiliar obj objeto 

cit citação lp primeir a pessoa 
con conexao 2p segunda pessoa 
compl completivo 3p terceira pessoa 

dim diminuativo pas im passado imediato 
.... pl plural 

enf enfase poss possessivo 
fut futuro pro - . propos1to 
frus frustrativo pt putativo 

imin 
. .... 

im1nencia qual qualidade 
imp imperativo 

ref reflexivo 
inc inc oativo 
interrog interrogativo trv transitivador 
inten intencional tv tempo verbal 

loc locativo separação de morfema s 

neg negativo o que segue é um clítico 

5. Para a conveniência do leitor , incluimos aqui cinco or ações indicativas 
que correspondem às formas apresentadas como exemplos dos vários inter
r ogativos. 

Bir ku -kre 
(nome) (o)-comer 
'Biri comeu. ' 

Arop ne mã te 
já (estar) embora ir 
•Já foi embora.' 

a - mex .... 
voce - bom 

.... -1Voce esta bom. 1 

-Bir a - pumu .... 
(nome) voce - ver .... 
'Biri viu voce. 1 

Bir ne kàymã te 
(nome) (estar) acima / ir 
'Biri foi rio acima. ' 
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Citações no Dis.curso Narrativo 
da Língua Rikbaktsa1 

JOAN BOSWOOD 

O. INTRODUÇÃO. Os discursos que compõem o presente 
estudo2 são relatos de viagens, expedições de caçadores e 
outras ocasiões de interesse local. Nas narrativas deste 
tipo, tod;:,s os narradores usam profusamente de falas cita
das. Nos exemplos estudados, as citações integram de 25 
a 50 por cento do discurso total. Deve-se talvez tão alta 
percentagem em parte à falta de recursos para o discurso 
indireto na língua Rikbaktsa e em parte à não-existência ou 
pouca utiliza ção de verbos como resolver, mandar, pedir_, 
explicar. Pode também refletir o fato de serem a palavra 
falada e a interação de personalidades parte tão importante 
da vida de uma pequena comunidade ainda não alfabetizada. 

1. USO DA FALA CITADA EM DISCURSO. Comunica-se 
através de citações grande variedade de informações nas 
narrativas Rikbaktsa. Grimes 3 classifica as informações 
como "eventos " e "não-eventos". Os eventos são aconteci
mentos. Os não-eventos abrangem identificação de parti
cipantes, informações acerca de montagem, avaliação pelo 
narrador, informações acerca de execução, e antecedentes 
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de informação colateral. O autor descreve o "Quadro 
Thurman", que dispõe o material discursivo em colunas 
sob estes mesmos rótulos; tem outrossim uma coluna de 
conetores que demonstram as relações entre fragmentos 
de informação sem formarem eles mesmos parte da infor
mação. Grimes assinala que as citações costumam dar in-- , formaçao ~olateral mas bem podem expressar tambem in-- - , formaçao acerca de antecedentes, avaliaçao e ate aconteci-
mentos. 

Na língua Rikbaktsa, co:itudo, a fala citada pode con
ter informação de qualquer categoria enumerada por 
Grimes. E, de fato, dão-se informações acerca de ante-- ...... cedentes e avaliaçoes com mais freqüencia mediante cita -
ções que de outra maneira. Dada · a importante porcenta
gem de falas citadas nas narrativas Rikbaktsa, é Útil dia
gramar num quadro separado a informação assim comuni
cada. O referido quadro assemelha-se ao Quadro Thur
man4, mas falta-lhe a coluna de Execução e subdivide-se 

...... -em tres a parte de Informaçao acerca de antecedentes: 
Explanação, Retrospectivo e Prenúncio. Dá- se um exem
plo na seção 4 do presente trabalho. 

1. 1. Acontecimentos. Nas narrativas Rikbaktsa utilizam -
-se citações com freqüência para proporcionar informa
ções acerca de acontecimentos fundamentais. 

1.1.1. Informação dada normalmente mediante citações. 
Em dados momentos de uma narrativa, é costume (até obri
gatório às vezes) usar cita~Ões para especificar um even
to. A citação é com freqUencia do tipo verbal imperativo 
ou exortativo. No nosso diagrama, tais acontecimentos se , - ...... 
consideram eventos so se nao vem seguidos de uma decla-
ração aberta do evento. Se existe tal declaração, as cita
ções se consideram parte da informação prenunciando 
acontecimentos ainda por se realizarem; se o referido 
acontecimento não se concretiza, classifica-se a citação 
como parte da informação colateral, que pressupõe uma 
possibilidade não- existente. 

Nos parágrafos iniciais dos discursos narrativos, 
comunicam-se. quase sempre os acontecimentos mediante 
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imperativo ou exortativo citado. Assim se toma a decisão 
de ir pescar, ter um festival, ou fazer qualquer coisa des
crita pela narrativa. Costuma não identificar-se o narra-,... 
dor inicial, mas com freqüencia a sua identidade se esta-
belece no decorrer da narrativa, sendo ele o líder do pro
jeto descrito 5. 

waratok bo ky Joana / hy / 
roça a exor 6 Joana sim 

' ' -- Vamos a roça, Joana! 
-- Vamos!' 

aikdy- ty-naha- ktsa kyts<: / my-wanaha-tsa / 
depressa-imp-pl- exor 3mpl lpl- isca-pl 

my-zoho-bwi-tu 
lpl - carne-neg-haver 

/ hy / 
sim 

p-unu- ba- ka 
pres-por (do sol)-int-cont 

1 --

ca. 
Depressa, gente! (Temos que buscar) nossa is
Não temos carne (para comer) de tardezinha. 

Vamos!' 

Mesmo que a narrativa reconte um projeto realizado por 
um indivíduo só, o primeiro parágrafo costuma incluir uma 
conversa, na qual o participante avisa os seus camaradas 
daquilo que pretende fazer . 

ka-boto-tsa bo na-kozo- re kytsa / yhy / 
1 sg- chumbo-pl a ir e - ver - est 3mpl sim 
1 - - Vou procurar meu chumbo, gente! , 
-- Ta. ' 

..... 
Semelhante fenomeno se nota quando o narrador 

avança de um episódio a outro. Mais uma vez, sem espe
cificar quem proferiu o trecho citado, ele relata uma con
versa breve, na qual o líder do projeto costuma instigar os 
outros participantes no sentido de agirem novamente . 
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ty-pa- ky 
suJ-ir-exor 
1
-- Vamos~' 

para -ny / hy I 
v1r-1mp sun 
1
-- Venha~ 

- - Tá. 1 

Podem - se usar imperativo e exortativo para a s sina 1 ar 
eventos em outros momentos do discurso, mas nestes ca
sos seu uso é mais fortuito e é difícil precisar uma regra 
geral aplicável à situação. Exemplo interessante é: 

ik- tare- ke-ta - tu / o 
lsg-ficar-cont- msg- estar oh 

yhy / 
Slm 

ikia 
2sg 

tihi-kta / 
ass1m-exor 

'Eu ia ficar, mas falaram para eu ir, então fui . 1 

(A prirneira cláusula é parte da narrativa e as outras duas 
citações. ) 

Exemplo semelhante, em que se usa citação direta 
para comunicar mudança de resolução e ação subseqüente 
de parte de um dos participantes, aparece no texto dado na 
seção 3. Peta é instado para ir buscar um filhote de papa
gaio num oco de árvore, mas ele não concorda logo. 

o 
ó 

bakta 
assim 

tawazy / 
neg 

ni-waha / napokoso 
isso- como casca 

niy / kaze - -yhy 
3sg tpas depois Slm 

, __ ó , 
'? A 

, 
e assim , e. casca e dura. , 

ele falou. Depois, ele concordou. ' 

/ 

njyzik / 
dura 

imiok 
mole 

Não 
, 
e macia-- , 

Quase sempre, ao descrever um encontro entre participan
tes, a narrativa não o faz mediante declaração clara do en-
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co:itro senão pela reprodução da conversa em que se cum
primentam as pessoas. 

o 
ô 

ikiaha-tsa 
2 pl 

tsi-kara -naha-ktsa 
2pl-viagar-pl-exor 

tsi-kara -naha / 
1 pl-viagar-pl 

..... -' - - Voces estao viajando, gente. 
Sim, estamos. ' 

kytsa / ·yhy 
3pl Slm 

P ode- se indagar se tais reportagens de conversa so
frem processo de estiliza ção, mas parece evidente que as 
conversas são relatadas com bastante fidelidade. Encon
tra-se tal evidência num texto de um encontro de Índios 
com um seringueira; os cumprimentos aparecem num por-

..... -tugues duvidoso. Uma versao corr ente da s eguinte conver-
sa seria: "Encontramos Bené, o brasileiro, e nós cum
primentamos. Então ficamos pensando para onde a gente 
devia ir. " 

iktsa 
olha 

sikia 
brasileiro 

tori / Bené 
# 

remar Bene 
tihi / 
assim 

o barco grande / o barco grande / o pesado muito / 

tohi tihi / o pesado nada / 
outro assim 

hana-bo-sa 
onde-a/para -interrog 

tsimaha f 
lpl 

' - - Olha, um brasileiro remando~ 
# 

Bene falou: 
~ um barco grande . 

- - ~ um barco grande. 
- - ~ muito pesado! 
O outro falou: 
-- Não é, não. 
- - Para onde nós vamos?' 
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Bem como se pode manifestar na narrativa o encon
tro de participantes mediante apresentação detalhada da 
saudação inicial, assim também se pode indicar o encerra
mento de um encontro pelo uso de falas citadas. Ocorre 
tipicamente para encerrar uma longa conversa: 

uta o ... (com intonação ascendente) 
lsg 
'Eu disse, "Ô, então!"' 

Outra situação narrativa em que se assinalam os 
acontecimentos via citações são os momentos imediata
mente anteriores a certo ponto a que falta apenas uma eja
culação de parte de um dos participantes para se comple
tar. Por exemplo, na busca de uma canoa perdida: 

na / hy 
lá sim 

,. 
, __ , , 

La esta~ I 

Ah, sim~' 

ou, alternativamente, para mostrar que não se atingiu o 
ponto desejado: Por exemplo, depois de passar muito 
tempo pescando: 

o batu , 
o neg 
'Ô, não dá.' 

1. 1. 2. Informação dada facultativamente mediante cita
ções . Em qualquer outro momento do discurso, pode-se 
dar facultativam ente informação acerca de acontecimentos 
mediante citações. Segue um exemplo manifestando o pa
drão alternativo (citação - - não-citação) que caracteriza 
os momentos de interação de participantes na narrativa. O 
primeiro trecho citado pode ser classificado de informação 
acerca de antecedentes, mas a descoberta subseqüente de 
só haver ovos não-chocados é acontecimento essencial ao ..... 
entendimento do ouvinte a respeito da seqüencia dos fatos. 
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uta 
lsg 

zo-ruk 
subir-? 

/ Jacú-, 
Jacu 

tsibik 
dim 

tihi / ty-pa 
assim suJ-ir 

na-kozo-kta / pok-pok-pok-zo-zo / 
ir-ver-exor subir -rep-rep 

i-kari-ja 
3sg-ovo-desconhecido 

f o i-kari- ja-za-kta / , 
o 3sg-ovo-interrog-? -exor 

ty-sarapuruk / 
suj-descer 

1 - - Vou subir - - J acuzinho falou. 
uma olhada. --
Ele subiu aos poucos. 
-- SÓ tem ovos? --
- - SÓ faltava essa~ 
Ele desce u. 1 

- - D e i x e eu dar 

, 

-1. 2. Identificaçao de participantes. Outra classe de in-
forma ção dada geralmente através de citações é a identifi
cação dos participantes. O participante identificado é nar
rador ou ouvinte. Até certo ponto se pode identificar o 
narrador mediante uso do pronome da primeira pessoa 
(masc ulino / feminino; singular / plural). Identifica-se o 
ouvinte pelo nome da pessoa a quem se dirige a citação se 
tal pessoa é criança ou forasteiro; com mais freqüência , 
contudo, o veículo de identificação é pronome pessoal ou 
termo de parentesco. 

pitsi 
castanha 

bo 
a/para 

ky 
exor 

'Vamos buscar castanha, 

hãnã bo kytsa 
onde a/para 3pl 
'Para onde vão, gente?' 

o batu , 
o neg 
1Ah não, 

ka-zopo 
lsg-af 

meu zopo.' 

Tabawy 
Tabawy 
Tabawy~' 
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1. 3. Especificação de montagem. Mais insólitas, embora 
não inexistentes em trechos citados, são as informações 
acerca de montagem da ação. Quando se indica assim 
montagem, refere-se geralmente a locação d e a lgum acon
tecimento secundário da narrativa ou é advertência da hora 
do dia em que se dá algum evento. 

katsa-ktsa si-harapu 
lpl-exor 3pl-além de 
'Vamos para lá delas! 1 

my-tsiripyry bo-kta 

bo 
a/para 

1 pl-piloto a/ para-exor 
'Deixe eu sentar no lugar do ·piloto!' 

Paraiba tihi / miwa-bi-ta 
Paraiba assim escuro-neg-msg , 
'Paraíba falou, "Esta esclarecendo. 
lhar! 11

' 

tarabaja-kta 
trabalhar-exor 
Vamos traba -

1. 4. Informação acerca de antecedentes. Nas narrativas 
Rikbaktsa, dá-se quase sempre informação sobre antece
dentes mediante citação de fala. Por causa do enorme 
corpo existente de tais informa ções, o presente estudo as 
sub-classifica de 1) esclarecimento, 2) retrospectivo, e 
3) prenúncio. 

1. 4. 1. Esclarecimento. O esclarecimento é, com fre-
.... -qüencia, a razao ou motivo de algum acontecimento, citan-

do-se o trecho falado para explicar o que aconteceu poste
riormente. 
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o ni-wak-ba-ik-naha f , 
o tpas-ir caçar-int-compl-pl 

tsik-si-peryk-ky-naha 
lpl-3pl- esperar-cont-pl 

1 -- Foram caçar~ 
Por isso, nós esperávamos por eles. 1 
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harahare-kta / haraharek bobyri 
pedra-exor pedra grande 

wa-zo-ziky-bi-ta-tu / 
boiar-rep-capaz-neg-m.sg-estar 

wabehak-tsik ..... 
carregar-com. ex1to 

' - - Varo.os (pegar) um.a pedra, um.a pedra grande, 
para o barco não boiar. 
E assim. trouxe. ' 

1. 4. 2. Retrospectivo. As pesquisas realizadas até agora 
revelam. que a vi são retrospectiva de eventos tangenciais 
ocorridos antes do com.eço do período descrito na narrati
va, é comunicada exclusivamente através de citações e 
nunca mediante explicações de parte do narrador a respei
to dos acontecimentos passados. A Única exceção observa
da é o caso de um retrospectivo dentro de outro (com.o 
mais adiante se verá). 

Os retrospectivos são em. parte um.a narrativa encai
xada em outra, com sua própria m.ontagem. tem.poral e por 
vezes com. seu próprio participante focalizado, sobretudo 
se é longo o trecho (sublinham. -se os retrospectivos a se
guir). 

- - / baty karezi hana-ezi n1 nu 
onde - em estar lá neg longe 

mutidi-tsa tsik- xi-pyparak- naha-ze 
peixe-pl lpl-3pl-jogar-pl-quando 

i-nahara-zuk-naha 
suj -cair-em. -pl 

' -- Onde estão? --

tu / jatu 
estar ontem 

/ 

-- Lá perto. Ontem., 
caíram na água. --' 

, 
quando estavam.os pescando, 
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hãnã-bo 
onde-a / para 

niaha / 
3pl tpas 

sa 
interrog 

tsi-ku-kuru-naha 
1 pl-ir-cont-pl 

kytsa / 
3pl 

batahare batahare ta-beze tsikaha / 
porco porco- prop-matar lpl 

baty-zik / s1 - sapy bo zuk ... 
neg-capaz 3pl-lugar a/para chegar 

' -- Para onde iam, gente? - - eles falaram. 
-- Fomos matar porcos, mas não podíamos . Che
gamos até o lugar d e l es ... ' 

A repetição do vocábulo batahare "porco" no Último t recho 
é a maneira normal de marcar o ator focalizado do pará
grafo (aqui aque l e da narrativa encaixada). 

Os dados disponíveis apresentam um exemplo de re 
trospectivo dentro de retrospectivo -- o equivalente da lo-- ..... cuçao "Eles t inham dito que voces tinham ficado" em por-.... 
tugues . Neste exemplo o locutor usa da fala indireto para 
uma parte do seu retrospectivo inicial: "Tendo ouvido so-.... 
bre voces . .. " 
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aha-soho i-waby -ta I ik-na-para 
2pl-cerca de suj-ouvir-msg 1 sg-ir e - vir 

kytsa tihi / nu-ezi kytsa na-tare-naha 
3pl assim la- em 3pl ir e-vir-pl 

tohi tihi na-ta-hoktyhyk-naha-kta / 
outro assim ir e-prop- trazer-pl-exor 

' - - Tendo ouvido sobre vocês, 
E les falaram. 
- - Ficaram lá dentro. 
O outro falou: 
-- Vamos buscá-los~' 

vim. 

/ 

/ 

, 

..... 

., 

.., 



1. 4. 3. Prenúncio. Uma das diferenças mais salientes en
tre os textos narrativos e os não-narrativos é o uso naque
les de citações na função de prenúncio. Nestes, tais pre
núncios de acontecimentos futuros podem ser dados direta
mente pelo narrador do discurso, 

aba-ka batu / ty-tehe-bi-tatsa 
agora- cont neg suj-quebrar-neg-fsg 

ty-myz-uru-ku Joana / 
suj-pretender-dormir-cont J oana 

'Daqui em diante, não (vou trabalhar mais) . Sendo -uma que nao quebra (castanha), estarei dormindo, 
Joana. ' 

Nas narrativas, pelo contrário, dá-se geralmente prenún
cio mediante a relação de conversas em que se elaboravam 
os planos, comunicavam-se as instruções, etc. 

Apaik 
Apaik 

pitsi 
castanhas 

skyry f hy f ity-puhyryk 
carregar sim suj-carregar 

' - - Apaik, carrega as castanhas~ - -, 
-- Ta. 
Ela as carregou. • 

A execução do plano pode seguir imediatamente na narrati
va ou pode demorar até bem mais tarde tanto na narrativa 
quanto na vida real. Quando se elaboram planos não exe-- , -cutados, dispoem- se as clausulas relevantes na funçao de 
informa ção colateral (1. 6). 

1. 5. Avaliação. A avaliação, no sentido de reação ou ati
tude do narrador perante os acontecimentos que ele des
creve, é incomum no discurso narrativo da língua Rikbak
tsa. ~ dada com mais freqüência a avaliação mediante as 
reações e emoções dos participantes mesmos no momento 
dos eventos ocorrerem. E é através das citações que se 
dá esta informação. Geralmente a avaliação diz respeito a 
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algum incidente da narração e não ao episódio completo. 
Por este motivo, os comentários avaliadores na língua 
Rikbaktsa não são tão flexíveis como aqueles descritos por 
Labov e Waletzky 7 , mas têm o seu significado particular 
em dados momentos da narrativa. 

Às vezes se dão os sentimentos e reações dos parti
cipantes em forma de depoimento a respeito deles em vez 
de citação expressando tais sentimentos ou reações. Isto 
pode acontecer quando o participante é incapaz de exprimir 

, -
suas proprias emoçoes, como por exemplo no caso de um 
animal ou uma criança. Mas raramente se expressam as 
avaliações de participantes adultos senão através de cita
ções diretas. A ocorrência de tais, citações proporciona à - ..... ..... 
situaçao enfase especial e com freqüencia, o depoimento 
acerca de emoção desempenha papel suplementar a uma 
citação, afirmando que foi tal ou qual a emoção experimen
tada. Por exemplo, quando conta Hozitoik como os Jovens 
deixavam de amarrar bem a canoa, diz: 

uta tç. soho kawik-zo 
lsg 3sg sobre zangado-rep 
'Eu fiquei zangado de novo sobre isso. ' 

mas acompanha tal afirmação com uma longa arenga citada 
avisando os jovens que a amarrem corretamente com a 
proa fora da água porque a outra canoa já se perdeu. 

Em geral, os coment_ários avaliadores proferidos são 
interjeições ou comentários breves. O mais típico é talvez 
a resposta usual à pergunta hã vã ja 'Como vai?' Quase que - -- . -nao se ouve outra resposta senao batu 'Nao vai!' Outra 
avaliação típica é o 9-. ••• prolongado, que se usa para co
municar grande variedade de reações conforme sua intona
ção e situação. 

tuhu-tsa bo zo r 
peixe grande-pl a/para rep 

hyry-zo hyry-zo niy-ze-ka / 
ir-rep ·ir-rep 3sg tpas-quando-caso que 
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ik-zi-saki-hyry-hik / 
1 sg-tpas- boca-ir-compl 

o ••• , 
o 

'Pesquei de novo. Quando (um peixe) veio de novo, 
rasguei a boca (e o perdi). Ai de mim!' 

1. 6. Informação colateral. Finalmente, dá- se mediante 
citações informação colateral , acerca daquilo que podia ter 
acontecido mas não aconteceu. No discurso narrativo cos
tuma ser este el emento algum plano ou intenção que não se 
concretizou ou alguma instrução não - obedecida. Com fre
qüência , mas nem sempre, dá-se a expectativa na fala di
reta em forma de imperativo ou exortativo, ao passo que a 

..... - -circunstancia que impede a sua realizaçao e a açao substi-
tuta realizada se dão em forma de depoimento acerca dos 
acontecimentos em vez de c itação direta. 

ka-boto-tsa bo na-kozo-re kytsa / •.. 
_l_s_g ___ c_h_u_m_b_o ___ p_l_a---...../ p_a_ r_a--ir_e ___ v_e_r ___ e_s_t--3~p-l 

(longa descrição da sua ida, encontro com outros ín
dios, e volta com eles na sua companhia) ... / 

ka - boto- tsa 
1 sg- chumbo-pl 

bo 
a/para 

tu / hÕrÕ-zuk 

ka-zeze -bi-ta 
lsg-procurar-neg- msg 

estar vol tar à casa- chegar 

' - - Vou procurar meu chumbo, gente . • ... 
Sendo um que não procurou o chumbo, voltei para 
casa.' 

harataba ezi kino tare-hi-maha / hy - / 
ma loca em em vez de ficar-? -lpl sim 

o batu / tsik-pyk-kyk-naha- ze tu / 
o neg 1 pl-terminar-cont-pl-quando estar 

tsaraha 
canoa 

tsika - re-tsibik 
pequena - est-dim 

/ zyba-ta , 
so-msg 

bi-ta-kta 
neg - msg-nom 
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batu 
neg 

hÜ / bibipyryk-tsa 
seguro lambarinha-pl 

na-si- zo-ko-naha 
ir e -3pl-acima-cont-pl 

' - - Vamos ficar na maloca em v ez disso. , 
-- Ta. 
Mas quando estávamos saindo, a canoa era pequena 
demais. Não deu de jeito nenhum. Não estava se
gura. Por isso foram pescar lambarinhas . 1 

2. MECANISMOS DE CITAÇÃO. Há vários mecanismos 
empregados para designar citações no discurso Rikbaktsa . 
A fala direta pode-se assinalar por tihi 'assim', antes ou 
d epois da citação; ou por uma palavra enclÍtica depois da - , citaçao, marcando pessoa, numero e tempo verbal. 

JO ni - hara- parahyry tihi o 
assim o 
' Ele falou, 

acima tpas - cume - apodrecer 
"Tem apodrecido em cima. 111 

batu / ni-wak-ba-ik- naha 
neg tpas-ir caçar-int - compl-pl 
'"Mas foram caçar", eles falaram. ' 

hãwã- ja niy 
como- desconhecido 3sg tpas 
'"Como vai ?" ele falou. 1 

niaha 
3pl tpas 

~possível, porém incomum, as citações serem marcadas 
de ambas maneiras antes e depois do trecho citado. 

Sama tihi ty- na- kozo- kta ka- zikizi 
Sarna assim suj-ir e - ver - exor lsg pos-af 

niy (3 citações) 
3sg tpas 

'Sarna falou, 11 Dá uma olhada, meu zikiz i. " 1 
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O uso destes marcadores parece limitar-se a situações em 
que de outra forma existiria ambigüidade, como por exem -
plo no início de uma conversa em que o ouvinte não tem 
maneira de saber qual dos participantes falou primeiro. 
Uma vez estabelecida a identificação, raramente se repe
tem tihi e niy, etc., durante a citação. Em suma, ocor
rem tais marcadores com apenas 20 por cento das conver
sas citadas. 

2.1. Externos. Há outros sinais, porém, que podem aler
tar o ouvinte no sentido de saber que tal ou qual expressão 
oral é citação. A maior parte destes aparece dentro da ci
tação mesma, mas se deve notar um par de sinais ocorri
dos fora da citação. O primeiro destes é que, por vezes, 
quando se apresenta o locutor da citação como principal 
participante do caso ou parágrafo, dá-se o nome dele logo 
antes da citação sem uso da palavra "disse". 

kaze kaze Hozitoik uta 
mais tarde mais tarde Hozitoik 1 sg 

i-sapy bo na-kozo-zo 
3sg pos-lugar para ir-e-ver-rep 

'Então Hozitoik falou, "Vou ver seu lugar de novo.'" 

Mais um sinal potencial ocorrido fora da citação pode pa -
recer de pouca importância, mas é de valor prático no re-.... 
conhecimento de trechos citados. Com freqüencia o ouvin-
te se alerta ao fato de ser uma cláusula parte de uma cita -
ção por se seguir de alguma resposta, comumente ·yhy 
'sim'. 

2. 2. Internos. Reconhece-se freqüentemente uma expres
são oral como trecho citado a base de traços internos co
mo exortativos, imperativos e perguntas, os quais ocor
rem raramente em outros tipos de discurso narrativo. Se
melhantemente, o uso de partículas verbais ou das pessoas 
1 ª e 2ª do pronome na narrativa se limita quase que exclu
sivamente às citações. De igual maneira, as citações 
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usam largamente das formas vocativas, especialmente ter
mos de parentesco. Estes, bem como os pronomes, de
monstram a ocorrência de um trecho citado porque o nar
rador não iria usá-los, naturalmente, para se dirigir aos 
seus ouvintes. 

2. 3. Traços fonológicos. Podem-se marcar outrossim as 
citações por características fonológicas. Pode :tiaver uma 
pausa antes da citação, ou uma variação de tonalidade na 
voz do narrador para representar o papel de diversos par
ticipantes na conversa. Por vezes o narrador cochicha os 
pensamentos ou comentários de um participante em dado 
momento de tensão na narrativa . . Típico é o trecho seguin
te, em que o contador de estÓrias~ descreve como foi que 
ele descobriu de imprevisto que uma casa abandonada tinha 
novos moradores : 

na zukewy batahareza-tsa ik- uma-ze / 
lá 

, 
corrego porco- pl 1 sg-vir-quando 

kerehi-tsa kehe-kehe-kehe-niaha / o • . . / 
ararinha -pl chalrar - 3pl tpas O! 

wahoro 
casa 

ezi 
em 

iktsa-iky / 
olhar-1 sg tpas 

o • . • kytsa / 
O! 3mpl 

aryryry-niaha 
andar -3pl tpas 

/ 

'Quando cheguei aonde estavam os porcos, na mar
gem do córrego, as ararinhas estavam falando. Fi
quei surpreso. Espiei para dentro da casa. Tinha 
gente rondando.' 

As seções sublinhadas constituem a citação direta do pen
samento do narrador na hora do incidente. A primeira se 
prolonga com evidente elevação de intonação para indicar 
sua surpresa. A segunda se cochicha para mostrar seu 
receio e o fato dos habitantes da casa não estarem cientes 
da sua chegada. 
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Os traços fonológicos do tipo acima referido são .... 
usados com mais freqüencia por aqueles membros da tribo 
que gozam fama de grandes contadores de casos. Prova-.... 
velmente em circunstancias semelhantes todos os narra-
dores usariam de citações diretas, mesmo sem aquele im
pacto dramático dado como toque especial pelo narrador 

, . 
desta estoria. 

3. TEXTO TÍPICO. Segue um texto típico de discurso 
narrativo na língua Rikbaktsa. Estão sublinhadas as cita
ções , depois extraídas e classificadas conforme o tipo de 
informação comunicada. Manifesta-se esta classificação 
num 11 quadro Thurman 11 parcialmente adaptado. Os núme
ros correlatam as citações com sua posição no quadro. 

o Peta ba ni-zo-ko 
ó P eta enf tpas-acima-cont 
Foi Peta que subia. 

maha 
neg 
, -11 A1, nao. 

2
wariku ni-tsari-ki tihi Peta / 
papagaio tpas-voar- cont assim Peta 
O papagaio estava voando." falou Peta. 

S t i.hi· 3t k kt 4k .k. . ama y-na- ozo- a a-zi iz1 
Sarna assim suj-ir e -ver-exor l sg-af 
Sarna falou, "Vai ver, meu parente afim~" 

niy 
3sg tpas 
ele falou. 

5 
O JO / tihi . , . 

assim o acima 
Falou: "A árvore tem apodrecido 

/ 60 bakta ni-waha / ni-hara - parahyry 
tpas-cume-apodrecer 
em cima." 

~,~~~~~~~~-º assim assim-como 

7 
napokoso niyzik 
casca dura 
A casca é dura. 

11 Ah, é assim, é 

8 . . k t imio avazy niy / 
macia neg 3sg tpas 

Não é macia, " falou. 
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kaze 
9
yhy 

depois s im 
Mai s tarde concordou. 

/ ty-para-ka 
suj - ir- cont 
Foi 

pok- pok-pok / 
subir 

baty karawa tu ix / 

sub indo. 
n eg di stante estar subir 
E stava ainda perto quando, 

axo- tsa bwikiserehe - tsa pokso 
formiga- pl espécie de formi ga- pl 
por causa de formigas, 

por causa de 

sarapuruk-zo 
descer- rep 
desceu de novo. 

/ 
10 

ta arikbani ix- zo 

ta 
msg 
" Ôi ! 

msg depoi s subir- rep 
Depois s ubiu de novo. 

11
ty-bwi- zyba - ty- kta / 

. > • - SUJ - neg- so-1mp- exor 
Continua!" 

pok- pok- pok nakpo zo / 
subir lá rep 

tsa r akazarik- tsa 
abelha - pl 

/ batu 
neg 

f jok bo 
acima a/ para 
Lá em cima Tinha umas abelhas. Não deu. 

tutsavazy 
muitas 
tinha mui tas . 

r ty- tsiriku - kuru tsiriku- kuru 
suj - apalpar- cont apalpar-cont 
Ele p r ocurou (no oco com um 

n1y f 120 13 14 k . batu ka- zopo nu pon1 
3sg tpas 
pau) . 

niy 
3sg tpas 
para descer, " 

15 - -hawa-ja 

~,-----------------------"~----------------º neg 1 sg- af distante 
"Não dá, meu parente afim. ~ longe 

f sar apuruk I 
descer 

ele disse. Desceu. 

I 16 
n1y o batu 

como- desconh ecido 3sg tpas 
~ 

o neg 
"Como foi? " perguntou. 11 Não deu " , 

... 
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n1y I 17. . b ºk isty-n1-para- a-1 
3sg tpas 
falou. 

? -tpas-nascer penas- int-compl , 
"Ja tem penas 

ta-wa-ta 
assim-como-msg 
assim. 

18 I a homo 
acabar 
Chegamos tarde. n 

li 

kaze kaze Hozitoik 
depois depois Hozitoik 
Então Hozitoik disse, 

/ 
19 20. 

uta 1-sapy 
1 sg 3sg-lugar 
"Vou ver o seu 

bo na-kozo-zo / 
21 -
~ 
sim a/para ir e-ver-rep 

lugar de novo." 

I lS 

subir 
Subiu. "Tá. " 

penoro ty-puhu niy 1 na , 
1la 

/ 

fita de imbira suj-vestir 3sg tpas 
Arrumou uma fita de imbira e subiu 

pok-pok-pok 
subir , 
para la. 

nakpo 
lá 

zo I takta tsiriku-kuru 
rep este apalpar-cont 

Este também estava 

tsiriku-kuru tsirik ... I 
apalpar -cont apalpar 
procurando-o no oco. 

i-paiko bo 
3 sg-outro lado a/ para 
no outro lado do oco. " 

23 
o batu / I 
o neg - , 
11 Nao da." 

22 
o i-hok , 
o 3sg-oco 
"Está escondido 

ta-sapy tahi I 
3sg-lugar esconder 

Hadikobyri 
Hadikobyri 
Hadikobyri disse, 

/ 240 wywyk , 
o machado 
"Traga um 
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ty-zi-zo-kta 
suj-tran-acima-exor 
machado." 

/ na wywyk bo 
lá machado a/ para 
Voltei à casa para 

erete-zo .. 
voltar a casa-rep 
pegar o machado. 

! nakpo zuk 
lá chegar 
Cheguei lá. 

/ wywyk-ty 
machado-obj 
Trouxe o 

ta wahabehak 
msg carregar 
machado. 

/ is i-bo 
subir 3sg-a/para 

# 

Eu tambem estava 

ik-zo-ke-zo-tsik / pok-pok nakpo 
..... 

lsg-acima-cont-rep-com exito subir lá 
subindo até ele. Também subi lá. 

zo 
rep 

/ 25 - - 26 / hawa-ja ta 
, 

~~----'O--~~~~~~ 

como-interrog msg 
"Oi! Como vai, rapaz?" 

27
batu niy 

28 
/ ta-za-kta iky / 

neg 3sg tpas 
- # 11 N ao da! 11 ele falou. 

msg-? - exor 1 sg tpas 
"~ minha vez" eu falei. 

29 - / hana-skaraba ta 
onde-int msg 
11 Onde (eu devo cortar) ? " Eu 

to-to-to-kare / ta-para / baty karawa 
tum tum tum-est msg-vir neg distante 
estava batendo. Não tinha cortado muito. 

tu / kare-kare-kare zak / 
estar tam -tam -tam ? 

30 
o nukponi 
> o longe 

/ 310 nukponi - kta , 
o longe-exor 

/ 

116, é longe para descer. 11 "Então corta mais. " 

., 

., 

., 

.... 

., 
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i-wa-ze pyhyk 
3sg-como-quando esperar 
Esperamos um pouco. 

tohi 
aqui -nao. 

33 
/ tyk-ma 

abaixo-lado 
AÍ ao lado. " 

tohi 
aqui 

tohi 
aqui 

/ 

/ 320 baty , 
o neg 
"Aqui 

/ 340 nukponi 
....;:,:-----''----

º longe 
/ kare-kare-kare-zak-zo 

tam-tam-tam-? -rep 
Cortei de novo. "Ô, custa para cortar!" 

35 
o nukponi - kta 
> 
o longe-exor 

/ 36. kt i-wa-ze- a 
3sg-como-quando-exor 

11 Então corta mais! 11 "Vamos deixar para mais 

z-unu-ba-ka byri ..... , 
tpas-por do sol-int-cont mais tarde 
tarde. " O sol se estava pondo. Deixamos até mais 
tarde. 

37 
l}a-wywyk-ty ty-zowy-kare-he / 
lsg-machado-obj suj-cabo-cortar-? 
".'t; para eu cortar o cabo do meu machado? 11 

38- -yhy / jokboha-tsibik 
curto-dim 

baty 
neg 

(agora). 
Slm 
11 Tá. 11 ~ muito curto 

i-zowy-zeze / to-to-to-kare 
3sg-cabo-comprido bater-est 
O cabo dele não é comprido. Eu estava batendo. 

ty-tsiriku-kuru tsiriku-kuru / 
suj-apalpar-cont apalpar-cont 
Procurei (no oco). 

39 
lanterna-ty 
lanterna-imp 
"Traz a lanterna! 11 

/ ty-zo-hyryk-zo 
suj-acima-carregar-rep 
Trouxe-a. 

/ 

I 
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ty-rika-zo rika-zo / batu i-hok 
suj-iluminar-rep iluminar-rep neg 3sg-oco 
Iluminei, mas estava no 

i-paiko bo 
3sg-outro lado a/para 
outro lado do oco. 

niy 
3sg tpas 

kaze-kta z-okoro-bi-tu 

, 
o 
"Ó J 

mais tarde-exor tpas-iluminar-neg-estar 
vamos deixar até mais tarde, bem de madrugadat" 

41 -
~ / sarapuruk / 
sim 
11 Tá. 11 

42 
kaze-kta 

descer à terra 
Descemos. 

mais tarde-exor 

43
0 batu / , 
o neg 

"Vamos deixar até mais tarde. " 11 Não dá. 11 

44
kaze-kta z-okoro-bi-tu li 
mais tarde-exor tpas-iluminar-neg-estar 
11 Mais tarde, de madrugada. " 

/ kaze kaze / Hozitoik Hadikobyri 
Hadikobyri mais tarde 

Depois 
mais tarde Hozitoik 
Hozitoik falou 

4 5 
ta - z a - kta 
msg-? -exor 
"~ minha vez, 

46 f kytsa 
3pl 
gente~ 

I 47.k. h 1 1a a-tsa-wa 
2pl-pl-como 
Vou ver de novo 

I 48 -na-kozo-zo ~ f ix-zo / 
ir e-ver-rep sim 
como vocês. 11 11 Tá. 11 

subir-rep 
Subiu de novo. 

/ JO puk-ezi bakta 
neg 
Nós não. 

acima em baixo- em 
Estávamos sentados 

, 

., 

/ 
l 

l 

.., 
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dyhy-dyhy-dyhy 
sentar- sentar-sentar 
em baixo da árvore 

tsikaha f 
lpl 

ty-tsiriku-kuru 
suj-apalpar-cont 
Ele procurou (no 

tsiriku-kuru-tsik ! arikbani 
..... 

apalpar-cont-com exito mais tarde 
oco) até que tirou-o. 

ty-bok-ik 
suj-fora - compl 

/ 
4 9 

o.. ta / tohi ,. . 
o msg aqui 
"ô está aqui. 11 No final 

ty-papyk-tsik / bohokpe 
..... 

suj-jogar-com exito terra 
jogou-o para cá, no chão. 

wahabehak / / 
levar 
o levei. 

/ ta 
msg 
Eu 

Germano zi-ak-sehe 
Germano tpas-? -levar 
Germano levou-o. 

/ Germano 
Germano 
Germano 

50
ta-karara-kta 
msg-criar-exor 
falou "Deixe eu criá-lo. 11 

Slm 

"Tá." 

,. 

/ 

uta wahabehak / nakpo zuk / lata bo 
msg levar 
Eu o levei. 

lá chegar 
Chegamos lá. 

lata a/para 
Botou-o 

ty-korore 
suj-colocar 
numa lata. 

n1y / de / / 
3sg tpas fim 

Fim. 
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CITAÇÃO CONE T OR ACONT E CIMENT O IDENTIFICAÇÃO 

1. o 

2. 

3. 

4. kaz ikizi 
'meu zikiz i' 

5. o 

6. o 

7. 

8. , 
9. 

10. t a 
A 

'voce ' 
11. 

12. o 

13. kazopo 
'meu zo o ' 

14. 

• ,,. 15 • 

16. o 

1 7. 

18. 
... 

" 19. :uta 
' eu' 
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~ARECIMENTO 

jo niharaparahyry 
'tem apodrecido em cima' 

napokoso niyzik , 
'A casca e dura. 1 

istyniparabaik tawata 
1Já tem penas assim. 1 

ANTECEDENTES 

RETROSPECTIVO 

wariku nitsariki 
'O papagaio estava voando. ' 

PRENÚN~ 

tynakozokta 
'vai ver' 

t ybwiz yba t ykta 
1eantinua11 



MONTAGEM 

1 

1 

AVALIAÇÃO 

maha 
1não 1 

bakta niwaha 
'~ assim.' 

yhy 
'sim' 

nukponi 
'~ longe' 

batu 
1não 1 

ahomo 
'Chegamos tarde.' 

COLATERAL 

imiok ta wazy 
-~ , 

'Nao e macia.' 

hâwã Jª 
'Como foi?' 
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CITAÇÃO CONETOR ACONTECIMENTO IDENTIFICAÇÃO 

20. 

21. 

22. o 

23. o 

24 . o .... 

25. 

26. ta .... 
'voce' 

27 . 

28 . tazakta 
'~ minha vez~' 

29. 

30. o 

31 . o nukponikta 
'corta mais~' 

32. 

33 . 

34. o 

35. o nukponikta 
'corta mais~' 

36. 
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iSZ" LARECIMENT O 

ihok ipaiko bo ta sapytahi 
'Está escondido no outro 
lado do oco. ' 

ANTECEDENTES 

RETROSPECTIVO 

, 

PRENÚN~ 
isapy bo nakozozo 
'Vou ver o seu lugar 
de novo.' 

wywyk tyzizokta 
'Traga um machado~ 

nukponikta 
'Então corta mais.' 
iwazekta 
'Vamos deixar para 
mais tarde. 1 



" • 

1 

·MONTAGEM 

tykma tohi 
'AÍ ao lado. ' 

AVALIAÇÃO 

hy 
'sim' 

batu 
1não 1 

batu -'nao' 

nukponi 
'~ longe ' 

nukponi 
'~ lon e' 

COLATERAL 

hãwa Jª 
'Como vai?' 

hãnaskaraba 
'Onde? ' 

. baty toh1 
' aqui não' 

- 1 . 
1 

-1 

_ ..... 
_ ., 
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CITAÇÃO 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

4 5. 

46. 

47. 

48. 

49. · 

50. 

51. 
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CONETOR 

o 

o 

o 

ACONTECIMENTO 

yhy 
'sim' 

IDENTIFICAÇÃO 

kytxa 
..... 

'voces' 

..... 



~ARECIMENTO 

ikiaha tsawa nakozozo 
1 V ou ver de novo 

..... 
como yoces.' 

ANTECEDENTES 

RETROSPECTIVO PRENÚN~ 
kawywykty tyzowykarehe 
'~ para eu cortar o cabo 
do meu machado? ' 

lante:rnaty 
'Traz a lanterna~' 
kazekta zokorobitu 
'Vamos deixar até mais 
tarde, de madrugada. ' 

kazekta 
'mais tarde' 

' kazekta zokorobitu 
'Vamos deixar para mais 
tarde, d e madrugada. ' 
tazakta 
'~ minha vez.' 

takararakta 
'Deixe eu criá-lo.' 



~arehe 

) cabo 

l 

mais 
da.' 

1 

·a mais 
.da. ' 

MONTAGEM AVALIAÇÃO 

yhy 
'sim' 

hy 
'sim' 

batu 
'não' 

hy 
'sim' 
ta 
'está aquit 

hy 
'sim' 

COLATERAL 
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NOTAS 

1. Os Rikbaktsa são também conhecidos pelo nome de Aripaktsa, Erig
baktsa, Canoeiros, etc. Sua língua é do filo Macro-Jê. Constituem uma 
tribo de umas 300 pessoas habitando uma reserva entre os rios Juruena e 
Sangue no norte do estado de Mato Grosso. ~ administrada a reserva pela 
Missão Anchieta. Meus sinceros agradecimentos àquela Missão, bem como 
à Fundação Nacional do Índio e o Museu Nacional, as quais entidades nos têm 
outor1ado permissão para realizarmos pesquisas lingUÍsticas nessa tribo e 
nos tem prestado valiosa ajuda. 

2. Recolheu-se o material usado neste trabalho durante vinte e um meses 
passados na tribo entre os anos 1967 e 197 2. O presente ensaio foi iniciado 
na ocasião do 11 SIL Linguistics Workshop" realizado em Porto Velho, Rondô
nia, no ano 1973 sob orientação de Thomas H. Crowell. 

3. Ver Grimes, Joseph E. -- The Thread of Discourse, Cornell Univer-
sity, lthaca, New York, 1972. 

4. 
cit. 

Ver Thurman, Robert C. -- Chuave medial verbs, ms. e Grimes, op 

5. A ortografia aqui usada é do sistema prático elaborado a base de aná
lise fonêmica e adaptada para facilitar o trabalho tipográfico e se conformar 
o mais possível à ortografia oficial da língua portuguesa. Segue um elenco 
dos fonemas Rikbaktsa: 

ieiauoíefãüõ 

m n p t k s e h r w y .Q. (flap) 

Esta ortografia emprega os símbolos referidos para fonemas com as seguin
tes exceções: 

/i/ se escreve y 

/ m/ se escreve m ou b 

/ n/ se escreve n ou d 

/ Sv/ se escreves 

/c"'/ se escreve ts 

/y/ se escreve j 

/e/ se escreve z 

6. Empregam-se no presente ensaio as seguintes abreviaturas: 
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af 

compl 
cont 

dim 

parente ou pessoa 
de outra aldeia da 
mesma tribo 

aspecto completivo , 
aspecto continuo 

diminutivo 

1 

l 

l 

l 
.,,! 

., 



enf enfático 
est estativo 
exor exortativo 

fsg feminino singular 

imp imperativo 
int intensificador 
interrog interrogativo 

mpl masculino plural 
msg masculino singular 

neg negativo 
nom nominalizador 

obj marcador de objeto 

pl plural 
pos possessivo 
pres -tempo verbal não-passado 
prop propositado 

rep repetitivo 

suj marcador de sujeito 

tpas tempo verbal passado 
intransitivo 

tran transi ti vizador 

1 1ª pessoa 
3 3ª pessoa 

7. Ver Labov, William e Waletzky , Joshua -- "Narrative Analysis: Oral 
Versions of Personal Experience" em Helm, June, redatora, Essays on the 
Verbal and Visual Arts, University of Washington Press, Seattle, Washing
ton, 1967. 

Tradução de Mary L. Daniel 
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Fonemas Xavánte 

RUTH MCLEOD 

O. INTRODUÇÃO. O Xavánte é uma língua da família Jê 
falada em nove aldeias localizadas entre o Rio das Mortes 
e o Rio Paranatinga a leste do estado de Mato Grosso. A 
população está estimada em cerca de dois mil. O presente 
trabalho 1 baseia-se na fala dos habitantes do Posto Indíge
na Simões Lopes. Na época desta pesquisa haviam cerca 
de duzentos elementos, quase todos monolíngües, residen
tes no Posto. A maioria dos Xavantes que participaram na 
pesquisa foram mulheres. 

1. A SÍLABA. Em Xavánte há seis padrões silábicos êmi
cos, a .saber, CV, CVC, CCV, CCVC, CV:, e CCV:. 

CV.CV 

/pe.pa/ 

[P 'e.p'a] 

CVC. CV. CCV 

/? ap. ci. ? rã/ 

[? ap. ts ( i. ? rã J 

'nome de peixe' 

'abacaxi' 
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ccvc.cv.cv 
/? roy. re. di/ 

[? r~y. re. ~i] 
CV:. CV 

/wa :. hi/ 

[wa:. hi] 

CCV:. CV 

/prE: • di/ 

[prE. : . s!i J 

'podre' 

1 cobra' 

1 é vermelho' 

As sílabas fechadas ocorrem normalmente apenas 
em início e meio de enunciação, mas há uns poucos exem
plos da ocorrência em final de enunciação. 

/ jÍ. wa. t:>j / 

/bã ? r€. de. tuj/ 

'que pedaço de carne 
pequeno~' 

1 ele comeu depressa' 

/ 
. . . ? - ? ·1 te t1. ha. Jª· w1:. re. :J. waJ 'ele quer algo' 

2. OS FONEMAS. 

2. 1. As consoantes. Há dez fonemas consonantais em Xa-, 
vante. 

Bilabiais A picais Alveopalatais Glotais 

surdas p t e ? 

Oclusivas sonoras b d J 

Soantes w r h 

QUADRO I: 

Consoantes. 
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Há duas séries de oclusivas: uma série de oclusivas 
surdas /p, t, c, ? / e uma de oclusivas sonoras /b, d, j/ com 
pontos de articulação bilabial, pós-dental, alveopalatal e 
glotal. As alveopalatais são africadas. 

O fonema /p/ tem dois alofones: [p'] e[p]. [p'], 
uma oclusiva bilabial aspirada surda, ocorre em início de 
sÍlaba; [p], sua contraparte não-aspirada, ocorre em final 
de sílaba. 

/pe.pa/ 'nome de um peixe' 

[P' e. pl a J 
/ ? a p. c i. ? rã/ 'abacaxi' 

[? ap. ts (i. ? rã J 
/ prE..:. di/ 

# 

'e vermelho' 

[P '- r e : • ~i J 

O fonema / t/ tem dois alofones: [i{J e[.!,]. [ ~<.], uma 
oclusiva aspirada pós-dental surda, ocorre em início de 
sílaba; [_t], sua contraparte não-aspirada, ocorre em final 
de sílaba. 

/ti/ 

[ t(. i J 
/da. te/ 

[c;!a. t' e J 
/ cet. ti/ 

[tse~. t' i] 

'bambu' 

'perna' 

# 

'agradavel' 

O fonema / c/ tem cinco a 1 o f o n e s. Quatro deles 
ocorrem em variação livre em início de sílaba 2 • São eles 
[ts'J , africada al veopala tal aspirada surda ; [ tst] , africada 
alveolar aspirada surda; [ s], fricativa alveopalatal surda 
e [ s ], fricativa alveolar surda; todas elas em canal. 
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/?a. ca:. brã/ 'sentar' 

[ 

V' v- { V - \1 v-? a. ts e.a:. mra r.J ? a. ts a:. mra - ? a. sa:. mra ,..,, 

? v-1 a. sa:. mra_ 

f CE.- : • di f 
, 

' e doloroso' 

[ ts lé : . ~i ,..., ts e é : • ~i 

O fonema /? / é uma oclusão glotal surda. 

/?a. ?::;: . d::>/ 

[?a. ? :J: • $!:> J 

, 
'agua' 

'uma espécie de fruta' 

,. 

O quinto alofone, [tYJ, oclusiva palatalizada não-aspirada 
pós-dental surda, ocorre em final de sílaba em variação 
com [s]. 

/ pi. ? 3c ci/ 'uma mulher apenas' 

[pli. ?3~Y tsli,.., p'L ?3s:i] 

O fonema /b/ tem três alofones: [b], [m] e [mb]. 
[b ], oclusiva bilabial sonora, ocorre em início de sílaba 
precedendo vogais orais e em variação com [ m J em final 
de sílaba antes de / d/ e / j /. 
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/da.ba/ 

[~a. ba] 

/ t.:>b. di/ 

[~cJb.~i,..,, ~~m.ç!i _] 

/ r.:Jb. ja. wi:. di/ 

' costas ' 

'viscoso' 

'medroso' 

[f.)b. dza. wi:. ç!i - f ~m. dza. wi:. CÂÍ J 



[m ], nasal bilabial sonora, ocorre em início de sílaba pre
cedendo vo&ais nasalizadas e em final de sílaba em varia
ção com [b Jantes de [s!] e [dz]. Antes de [n] e [h] sempre 
ocorre o alof one [ m J. 

/da. bã : . bã / 

[ç!a. mã:. mã J 
/bÍ/ 

[mí] 

/ r::Jb. he:. di/ 

[r-?m. he:. ~i J 
/te r.Jb. jã:. brã/ 

[~e r:Jm. nã:. mrã] 

'pai' 

'madeira' 

'longe' 

'ajunta' 
, 

[ mb], oclusiva bilabial pre-nasalizada sonora, ocorre em 
variação com [b] em meio de palavra, em início de sílaba 
nas seguintes palavras. 

/? ej. ba/ 'por cima' 

[? ey. ba ,..., ? ey. mba] 

/ cÕj. ba/ 'mocinha' 

[ L - "' -- m J ts oy. ba - ts :)y. ba 

o fonema / d/ tem três alofones: [ s!], [ u] e [n 4]. ls! J, 
oclusiva pós-dental sonora, ocorre em início de silaba 
precedendo vogais orais e em final de sílaba antes de con
soantes orais. 

/da. di/ 

[ 'lª· 1i J 
/pi. ? Õd da/ 

[P' i. ? 5ç!: a] 

" -' orgao interno' 

'para uma mulher' 
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' 

~], . nasal pós-dental sonora, 
precedendo vogais nasalizadas 
de consoantes nasais. 

ocorre em início de sílaba 
e em final de sílaba antes 

/da.dã/ 

[ç!a. ~ã] 

/dÍ. ?wa/ 

[~í.?wa J 
1 ? e : . df./ 

[?e:. nE.] 
" 

/pi. ?3d da/ 

[pli. ?:)l~:ã] 

1 mãe1 

# 

'alguem' 

'pedra' 

'para uma mulher' 

[11 ç!], oclusiva pós-dental pré-nasalizada, sonora ocorre 
em início de sílaba em variação livre com [9]. 

'grama' 

O fonema {j / tem sete alofones; [ dz], africa<:!_a alveo
palatal sonora, L dz ], africada alveolar sonora; [ z J, frica
tiva alveopalatal sonora; [z], fricativa alveolar sonora; 
[_Y], vocÓide oral sonor~ anterior fechado alto; [n], nasal 
alveopalatal sonora; e [y ], vocÓide nasalizado sonoro ante
rior fechado alto. 

Cinco destes a 1 o f o n e s , [dz], [dz], [ ~], [ z J e [y ], 
ocorrem em início de sílaba precedendo vogais orais em 
variação livre entre si. 

/ . . ') / pi. Jª : . a. re 'pote pequeno' 

[ 
l • dV ? V (. • d ? v ( . v ') j( p 1. za:. a. re -p 1. za:. a. re- p 1. za:. a. re,.., 

L . ') \/ l . ~ ? V J p i. za:. a. re ...... p i. ya:. a. re 
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/wa Jª: ?::> . to b;/ 'Vou agora' 

[wa dsa: ?.::> . tlo - dza: ')::> . te...:> -m.:::>-wa mo -
"' 

,.. 
V ? J . t 'o - ?:) • tl:::> -wa za: ma,..., wa za: m:>,..,, 

"' " 
wa ya: ? 0 • t LO m~ "' 

Um, [ n ], ocorre em início de sílaba precedendo vo
gais nasal izadas. 

/da. jÍp.? ra: . da/ 

[ç!a . níp. ? ra:. Qª J 

/te jã: . brã/ 

ex' e nã : . mrã J 

'sibling mais velho' 

'ele senta 1 

, 

rrês, [y], [:YJ e [n]' ocorrem em final de sílaba em 
alternancia 3 • [y] ocorre depois de vogais orais. Quando 
ocorre diante de /b/ pode haver uma oclusiva alveolar so
nora de transição, [d]. [y] ocorre depois de vogais nasa
lizadas. Também pode ocorrer depois de vogais orais se é 
seguido de uma oclusiva pré-nasalizada. [nJ ocorre depois 
de vogais nasalizadas. Quando ocorre diante de /h/, há um 
vocóide nasalizado central frouxo, médio, sonoro, de tran
sição. 

/tej.be/ 'terminado' 

c~{ey. be - ~'eyd. be t ' .. - mb .. ] ,..., ,,.. ey. e 

/?ej.ba/ 

[? ey. ba ? .. d b - ey . a ,.., 

'rio' 

') ey. mba J 
/wa:. br;j . he/ 'Varra~ ' 

[wa: . mr3y.he - wa:.mr3n. he] 
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Há uma série de soantes nos pontos de articulação 
bilabial, alveolar e glotal. 

O fonema /w / é um vocÓide oral assilábico, não-ar
redondado posterior fechado alto sonoro. 

/we:.de/ 

[ we:. ~e J 
/cu. way. p;;/ 

[ts<u. way. pl~ 

, 
'arvore' 

'folha de buriti' 

o fonema / r / tem dois ..... ª 1 o~ o n e s: [ r J e ['f]. [ r] 
ocorre em ambientes orais: [ r], sua contraparte nasaliza
da, ocorre entre duas vogais nasalizadas. 

/ r :J:. pru/ 

[r:J: . p t ru J 
/wí:rí / 

[ wi:fi] 

/da.pa.ra/ 

[da. p <-a:. ~a J 

'poeira' , 

'Mate~' 

, 
'pe' 

O fonema /h/ tem uma série de alofones constituídas 
de vocÓides surdos da mesma qualidade da vogal seguinte. 

/hu/ 

[uuJ 

/da. hi/ 

[~a.li] 

'onça' 

'osso' 

2. 2. As vogais. Há treze fonemas vocálicos em Xavánte, 
quatro dos quais são nasalizados. 
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Anterior Central Posterior 

Alta Oral 1 :i: u 

Nasalizada ~ 

1 

Media Oral 
.. 

e e o 

Baixa Oral E a :::> 

Nasalizada - - -E. a :::> 

QUADRO II: 
Vogais. 

2. 2.1. Vogais orais. O fonema - li/ tem dois alofones, [i] 
e[L]. [i], vocÓide sonoro anterior fechado alto, oc.orre em 
sílabas longas e varia com seu par aberto, [l], em sílabas 
breves 4 • 

/ ci. ? ub. da. t;/ 

[tsli. ?um.ç!a.~t; 

.... 
'tres' 

- tsll. ? um. çla. ~{ .3] 

/ wa : • ? ri. ti : . re / 'nome de um pássaro' 

[ 
? v. t(.. v wa : . ri.,... i: . re ? t(., • V J - wa:. rL.,., 1:. re 

O fonema /e/ tem dois alofones, [e J e [ e'j • [e], vo
cÓide anterior fechado médio sonoro varia com [ ej , seu 
par um pouco mais alto, seguindo [r] em sílabas mediais e 
finais do vocábulo fono1Ógico5. 

/we. de. ja/ 'mesa' 

[we.~e.dza - weA.~e.dza] 

/da. p:>.? re/ 'orelha' 

í ç!a. p(~.? re - 9'ª· plo.? rej 

O fonema / € / é uma vogal aberta anterior baixa. 

! te.p. ? 3. di/ - , 
'nao e novo' 

[~ l E. p. ? õ. Qi J 
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/re,/ 

[rt] 
'borracha' 

O fonema /a/ tem dois alofones, [a]e[e]. [a], fe
chado centr al baixo sonoro, ocorre na fala normal. [e J, 
seu par arredondado a berto, o substitui em certas formas 
estilísticas. 

/da . pa : . ra/ 

[ ç!a.pla:. ra] 

/?e: ti. ha/ 

[?e: ~ti.he] 

, 
'pe' 

'0 que será?' 

O fonema / ~ / tem dois alofones, [.::> J e [, ..... ]. [o], ' ar
redondado aberto posterior baixo sonoro, ocorre em s íla -
bas breves . [.::>""], seu par um pouco mais alto, ocorre em ,. 
silabas longas. 

/ top. ? a : • di / 'cego' 

[~ l::>p . ? a:. ç!i J 
/da. t::>/ 'olho' 

[~a. t'.::> J 
/r-:J:.pru/ 'poeira' 

[r :i': . p<- tu] 

O fonema /o/ é uma vogal arredondada posterior fe
chada média sonora. 

/tej.be to/ 

I~Ley. be ~(º J 
'terminado, por certo' 

O fonema /u/ tem dois alofones, [u] e[ u J. [ u] , ar
redondado posterior fechado alto sonoro , ocorre nas s íla
bas finais do vocábulo f onolÓgico. [ u J, seu par aberto, 
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. . . . 
ocorre em varia ção livre com [u J nas s ílabas 
médias de pal avra . 

in1c1a1s e 

/hu/ 

[uu] 

/ ci. ? ub. da. t;/ 

~ts" i . ? um. cia. t L; 

/ ? u . pu: . re / 

' on ça' 

..... 
'tres' 

...., tsli. ? um. da . tl 51 
~ ,,.,. ~ 

' mosca ' 

O fonema / i/ é uma vogal não - arredondada central 
fechada alta sonora. 

/ pe. jaj . ? i / ' nome de um peixe' 

[P c.e. dzay. ? i] 

/ ci. r i. re : . di / 'pequeno' 

[tY'.( • V• V d·1 s i:.ri:.re:.,..,1_ 

O fonema /e/ é uma voga l não-arre dondada posterior 
fechada média sonora. 

1 tej . he / 

[tt.ey. be] 

/be/ 
[be] 

'terminado' 

' urucum' 

2. 2. 2. Vogais nasalizadas. O fonema / Í/ é uma vogal na
salizada anteri or fechada alta sonora . 

/ dÍ. ?wa/ 

~r. ?wa] 

/da. j[p. ? ra:. da/ 

[~a. iifp. ? ra:. ç!a J 

' a lguém' 

'sibling mais velho' 
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O fonema li/ é uma vogal nasalizada aberta anterior 
baixa sonora. 

/ wã. rã. wa. w'i / 

[ - v- -J wa. ra. wa. Wê.. 

/wa bEj. re/ 

[wa m€y. re] 

Ida. pe l 
[<;!a. p( ~] 

'nome de um animal' 

'Joguei' 

! tórax' 

O fonema /ã/ é uma vogal nasalizada fechada central 
baixa sonora. 

/tã/ 

[~(ã] 

/da. ? rã/ 

[~a. ? rã] 

/ tãj. rã:. rã/ 

G,lãy. rã=. Y:ã] 

'chuva' 
, 

'criança' 

'trovão• 

O fonema / 5 / é uma vogal nasalizada arredondada 
aberta posterior baixa sonora. 

/ c3j . ba/ 'moça' 

[tsL3y. ba] 

I ? . - , u. pl. t~ 'Não o toque~' 

[?u.p'i.~(3] 

3. DISTRIBUIÇÃO DOS FONEMAS. 

3. 1. Consoantes. Qualquer consoante pode ocorrer na po
sição de consoante inicial das sÍlabas CV, CVC e CV:. 

142 

.. 

.... 

.. 



Nas sílabas CCV, CCVC e CCV: ocorrem os grupos con
sonantais pr, br, ? r, ') b e ? w. Todas as consoantes ex
ceto w, r, e h podem ocorrer na posição final de consoante 
das sílabas CVC. As consoantes p, b e j ocorrem na posi
ção de consoante final das sílabas CC VC. Foram encon: 
trados os seguintes grupos de duas consoantes na fronteira 
silábica: p. p, p. t, p. c, p.?, b. b, b. d, b. j, b. r, b. h, 
j.p, j.t, j.?, j.b, j.j, j.w, j.r, j.h, - t.t, e.e, d.d, ?.?, 
? • b. 

3. 2. Vogais. Qualquer vogal pode ocorrer na posiçãõ de 
vogal das sílabas CV e CV:. As vogais o e i são de ocor-

...... -
rencia muito rara; nao foram encontrados nas sílabas 
CCVC. 

4. LISTA VOCABULAR 6 • 

.... 
Portugues 

a, em 
, 
agua 

aguentar 7 , 

pegar, 
sustentar 
, , 

a1, la 

amarelo 

andar 

anta 

apertar 

aquele 

aqui 

arco 

areia 

.... 
Fonemica 

-? abã{-wa 

? 'é/?u 

bã t E.,: te. r 
te ? re ti? e 

? u: j f. t-ti 

te b; 

? uhe. de 

wa :ti 

ta-/ ta: -

? a : b€: / ? ãhã 

? ubjf? ã 
V 

cu:pa:ra 

Fonética 

-?amã{-wa 

? e/ ?u 

mã ~'t:.: ~lE.. / 

t (e ? re t (. i? e 
,.... " 

? u :jt.t-t(.i 
" "' 

tle m3 
" 
? uhe :de 

wa: t li ,..,, 

tla-/tla:-
"" " 
? a :m~/?ãhã 

?umnf?ã 
V l V tsu:p a:ra 
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arremessar, 
jogar 

, 
arvore 

asa 

atar, 
amarrar 

, 
ave, passaro 

barriga 

beber 

boca 

bom 

bosque, 

branco 

cabeça 

cabel o 

mato 

cachorro 
. cair 

caminho 

canoa 

cantar 

carn e 

casa 

casca 

cavar 
, 

ceu 

cheio 

cheirar 
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bã tib~ 

we :de 

') Ípajhi 

wac1: c1 

da- du 

te he?rê 

da - jajhe/ da - jadawa 

w€: - di 

bãrã 

?a : - di 
v -da - ? ra 

da - jt:: rt: 

-wapca 

bã waptãrã 

becte: cti 

') u: ba: ? re 

te tij3 ? re 

? i - j[ 

? ri{ da-j3r3wa 

wede- he 

? ap? re 

hejwa 

? bãci ci-di 

te cadabrÍ 

mã tlimE 
" , 

we:de 
'"' 

? Í-p( ayhi 

watsi: tsi 

tsi-

~a-s!u 

t"e he? r6 
" 
da-dzayhe/ 
" 
da - dzadawa 
I"\ "' 

wê:: -di 
"" 

- v -mara 

.., -da- ? ra 
""" 

v' V 

da- dze:rE. 
'"' 

v-waptsa 

mã waptlãrã 

bede: cti 
" "' 

? u: ba : ? re 

-- V t ( e t ' in .::> ? r e 
"' " 
? f - ní 

')ri/ da -n3rõwa 
" 

wede-he 
"' v 

? ap ? re 

h eywa 

') mãtsitsi-di 
"'\ 

t ( e tS'adamrí 
/"\ " 



.. 

chifre 

chupar 

chuva 

cinza 

com 

comer 

como 

comprido 

contar 

-coraçao 

corda 

correr (água) 

correto, 
certo 

cortante, 
afiado 

cortar 

coser, 
costurar 

costas 

curto 

dar 

d ente 

direito 

dizer, 
falar 

? Í - ?u 

-te wapc.:> 

-ta 

?ru 

-b'i / - dã 

te ti? r ê: 

- mi./ - nã 
l'l 

? e : tih a - dã/ (mulher) 9 e: tliha - nã/ ..... ,..... 

? e: bãrí- dã/ (homem) ? e: mãrí-Qã/ 

? e : dÍha ? e : níha 

pa: - di 

te ca? ra/ 

- -te c.::>:ré 

da - c i : ri 

wede- j3: r3 

te ti:pra:ba 

- wa : rE... 

wa : pece- di 

te ci:je 

te he? re 

da - ba 

? ruture: -di 

bã tic3 

da - ') wa 

da-jfbi re 

te tijã 

" 
pla: ~i 

tle tsa? ra/ 

da tsi: ri 
" -- v-WeQe- n::>: ro 

tle tli:pLra: b a ,... ,., 
V 

- wa: rE. 

wa: pLetse- çli 

da-ba 
"' 
? V v d " ruture : - 1 

mã t Lit~3 
"' 

da- ?wa ,... 
-- - v da- nimire 

"' 
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dois waparadE 

dormir te jÕ: d3 

e -bt f du: rE f -jabã 

ele ta-/taa-

eles taa-dÕri 

em -wa/-?re 

embotado (faca), '>wa- ?5-di 
cega 

empurrar 

entranhas, 
tripas, 
intestinos 

. erva, caprm, 
grama 

esfregar 

espesso, 
grosso 

esposa 

esquerda 

estar deitado 
, 

estar em pe, 
ficar em pe 

estar sentado 

este 

estreito, 
apertado 

estrela 

eu 
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te ticã 

da-jã: dã 

du 

te ? u: ? rE. 

ca ?t:. tê:-di 

da-brÕ 

da-jÍbÍ? e 

te d3 :br3 

te jã:brã 

?ãhã-

cipti: re: -di (cÓrrego) 

wa:c1 

wa/wa: -

• 

V -wapc...ara1Ã(. 

t Le n.; :n; ,.. ,... 

-m'if -du: rc f .... 

-dzamã 

tla-/ t<..aa-
,. " 

- v' tl aa-nori 
"' 

-wa/-?re 

?wa-? 5-di 
" 

t '-e t litsã 
"' " 
da-nã:nã "' ,.... 

du 
"' 

V 

? u: ? rt. 

tsa? E.t( €.-di 
"' " 

v-da-mro 

da-nímí? e 
"' - -t te n:>: mro 
" " 
tle dza 
" 

v-

na:mra 

?ãhã-

tsipt li: re: di " ,... 

t
v. wa: s1 

wa/wa: 

• 

, 
, 



falar, 
dizer 

, 
f1gado 

flecha 

flor 

fogo 

folha 

frio 

fruta 

fumaça 

fumo, tabaco 

furar 

garra, unha 

gelo 

golpear, 
bater 

gorduras, 
banha 

grande 

homem 

inchar 

. , 
Jacare 

l agoa 

l argo, amplo 

lavar 

limpar 
, 

11ngua 

t e brl' / 

te r :> : wacu? u 

da-pa 

ti/ wajhijÍcu 

? Í- c i rã: rã 

? uje 

wecujrã 

he: di 

'> Í-ci: jt. 

-wa : r i 

te capu?u 

? Í-parajÍ-pJ 

? e: ? u? l : d'E. 

bã ')a: je 

... 
? i-wa 

?ajbe 

te ci? T é.. / 

bã dupto 

? ajhe? TE. 

? ep.:>: ri:. 

waw€: - di 

te ? upcÕ 

te 0 u'>Õ 

(., V V t e r~:watsu?u ,... 

ç!a-pla 

tL i/ wayhinítsu 
-:- v. v - v -

? i - ts1ra: ra 

?ud~e 
V v -

wetsuyra 

he: di 
I"\ 

- v -? i- ? ra 

? r- t~i: dzt. 
.,, ~ 

wa : r1 

~~e tsaplu?u 

? Í-p l aranÍ-p::> 

?e:?u 9 i::n~ 

mã ? a :dze 

?f-wa 

?aybe 

tle t si?rt../ 

mã dupt '-::J ..... ,... 

? ayhe ? rE. 
? ep L :>: re. 
waw'E.:-di 

" 
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liso 

longe 

lua 

lutar, 
brigar 

macaco 

machado 

-mae 

mandioca 

-mao 

mar 

marido 

mau 

menino, 
criança 

milho 

montanha, 
monte, 
morro 

morder 

morno, quente 

morrer 

muito 

mulher 

nadar 

-nao 
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cu? u-di 

r .:>bhe-di 

te wa: pe 

? ro? '.)re 

hetera 

da-dã 

?upa 

da -jÍp? ra: da 

? ewawi': -di 

da-br3 

w(-?Õ-re:-di 

watl: brt.bÍ/ 

da-? ra 

wa : ? ru: prt. 

ca?a 

te ti: ca 

wa: ?r.J:-di 

bã de:re 

? ahe: -di 

pi?; 

te je: ri 

bã/ 

bã : re : - di (homem) f 

bã: je: -di (mulher) 

tsu? u-di ..... 

f~mhe: -di 
I"\ 

t <..e wa: P' t. 

? ro? ::xfe 

hetlera ,.. 

da-nã 
"' I'\ 

?up<..a 

-- V da-nip? ra: da 
"' '"' 
') ewawÊ: -di 

"' 
v-

da-mr.) 
" 

- - V wt:-?~-re:-di 
" 

wat(t. :brtmÍ/ ,..., 

V' da-? ra 
'"' 

V (. V wa: ? ru: p rf: 

tsa? a 

wa:? r~: -di 
"' 

mã de:re 

') ahe: -di 
"' 

p(. i? 5 

tle d~e: ri 
I"\ 

mã/ 

mã: ~e: -di/ 
"' 

mã: dze: -sli 



nariz 

negro, 
preto 

nevoeiro 

noite 

nome 
, 

nos 

novo 

nuvem 

olho 

onça 

onde 

o que 

da-jici? re 

? rã: de? e-di 

r::>bjÍje:. 

bãra 

da-ji:ci 

wa: -d3ri 

hejwa- ')a 

da -t.:> 

hu 

b3b3/bã:b~/ 

bãhata 

? e: tiha (mulher)/ 

')e: bãri (homem) 

orelha da -p.:>? re 

osso da-hi 

outro ? ajbã: wi/ - ? abS 

ouvir te wa: pa 

ovo (da galinha) ci: ? a: ? re 

pai da-bã:bã 

panela (de barro) pija 

papagaio 

pau, pauzinho 
, 

pe 

pedra 

peito 

wajhe: re' 

wede-hu 

da-pa:ra 

? t: dl_ 

da-he 

-- V V da-nitsi? re 

? :rã: de? ê-di 
"' "' 

-v mar a 

da-ni: tsi 
" 

- V• wa: -n::>ri 
. " 

heywa-?a 

da-t <. .J 

"' " 
hu 

m;m;/mã :mE./ 

mãhatla 
" 

? e: t'-iha/ 
" 

?e: 

da-hi 
" 
? aymã :wi/-? am; 

it e wa: pla 

tsi:? a:? re 

da-mã:mã 
"" 
p' idZ'a 

wayhe: re 

wede-hu 
~ 

da-p<.a:ra 
I'\ 

?€_:nE. 
"' 

da-he ,.. 
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peixe 
(para comer) 

pele 

pena, pluma 

pensar 

pequeno 

perna 

perto 

pesado 

pescoço 

pessoa, gente 

piolho 
, . 

po, poeira 

podre, 
estragado 

porque 

poucos 

puxar 

quando 

quatro 

queimar 

quem 

rabo 

rachar 

te :be 

da-he 

? r-cari :bi 

te co r:Jp? bãde 

ci-rire-di 

da-te 

? rewi/ 

rJbheture: -di 

pire: -di 

da-bu:du 

da-/ da-hejba 

da-?u 

r:>: pru 

"rojre-di 

-te/-wa 

') ubrÕ: re: -di 

te ticã 

? e: dÍ:wa 

waparad~ 

ci 9 ujwadã 

r:>: ?o 

? e: ? wa 

? íbe/ ') íbã: dã 

p:>: ? .::> 

raiz (de árvore) wede-pa 

raspar, roçar wa:? ri 
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t le: be 
I"\ 

da-he 
" 
? r-tsari: bi 

tsirire -di ,., 
da-tCe 
" "' 
?fewi/ 

r~mhet (u~e: -di 
" " 

p(. ire : -di 
'"' 

da-bu:du 
" I"\ 

da-/da-hêyba ,.. "" 

r ::>: pl ru 

? 1/ v d• r.:::>yre - "'1 

-t <. e/-wa ,.. 
- V 

? umro: re: -di ,, 

t< e t C.itsã 
"' " -? e: ni: wa 

" 
V -wapl arane: 

" 
V -tsi ?uywa~a 

f:>: ?:::> 

? e: ?wa 

? Íbe /? ímã :nã 

p<:) : ? J 

wede-pla 
"" 

? v. wa: r1 

"" 



l 
l 

redondo 

respirar 

reto 

rio 

saber 

sal 

saliva 

sangue 

se 

seco 

semente 

sol 

soprar 

SUJO 

cap.::>t.:>-di 

dãci tip~?i-jadÍ 

wahut-ti 

te ? ajhe 

te wajhu?u 

?í?wawa :he 

da -jadajpr.::> 

da wa:pru 

- w8bhã/ 

-? wa? e :hã 

? r E..: -di 

? í-je 

be:de 

ca?u 

ra: -di 

temer, ter medo te p1: pa 

terra 

todos 
..... 

tres 
..... 

tu (voce) 

um 

? ajhidÍ / ? ubu: rl 

ci ?ubdat3 

?a-/?a:-

bÍci 

Úmido, molhado wapti? i-di 

velho -?ra:da 

vento r .J : wa: ? u 

ver te ca :bu 

- V natsi 
"' 

t <.ipl €? (. -dzani 
,.. l"I 

wahut-tli ,.. ,,.. 

tle ? ayhe 

t Le wayhu? u 

? Í?wawa :he 

da-d~adaypr~ ,..... /'\ 

da wa :p<-ru 
"' 
-wamhã/ 

-? wa? e: hã 

? re: -di 
" 

? í-dze 

be:de 
"" 

tsa ?u 

\/ d. ra:- i 
" 

t <.e p <. i: p< a 
"' 
V 
r.:::> 

? ayhiní/? ubu: r(. 
tsi? umdat< 3 

" "' 

mítsi 

wapt' i? i -di 
'"' /'\ 

- ? ra: da 
~ 

V 
r..J: wa:? u 

t le tsa: bu ,.. 
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verde ? u: jet- ti ? u : d~ et - t <. i 
"" " 

vermelho prt.: -di pt rt:.: - sli 

v i r te we: b; te 
"' 

we: m :::> 

viver te ?re b,; tle v ? re m:> 
"' 

voar te wa:ra tle V wa:ra 
"' 

vol tar, dar vol ta te ? api ? ra t'e ?ap •? v 1 ra 
"" 

vomitar te c;?:J:r::> t Le 
v - ... t s.'.)? :J: r~ 

, ..... 
vos (voces) ? a-d3ri - - V ? a-nori 

I'\ 

NOTAS 

1. O trabalho resulta de pesquisa realizada durante um período de dois 
anos, d ezembro 1958-1961, sob os auspícios do Summer Institute of Linguis 
tics e do Museu Nacional do Rio de Janeiro com a plena colabora ção do en
tão Serviço de Proteção aos Índios . Apresentamos os nossos agradecimen
tos a estas entidades, sem cujo interesse não poderíamos ter feito este e ou
tros estudos subseqüentes. 

2. Exceto em situa ções específi cas, não foram ali stadas todas as formas 
possíveis, tendo- se escolhido um símbolo para todos os alofones possíveis. 

3. A alternância não está cabalmente descrita ainda. 

4 · As s ílabas longas e breves são tratadas em Burgess, Eunice, 1961, 
"Xavante Hyperphonemics" ms arquivado no Museu Nacional, Rio de Jan ei
ro; e 1971 " Duas Análises da s Sílabas do Xavante" em Estudos SÔbre Lín 
guas e Culturas Indígenas, pp. 96-102, Summer lnstitute of Linguistics, 
Brasília, DF . 

5. O vocábulo fonológico será definido num trabalho posterior na base do 
ritmo, quantidade e acento intensivo. 

6 . A li s ta vocabular Xavante foi transc rita por Joan Hall do Summer In-
stitute of Linguistics. 

7. Os verbos todos aparecem na terceira pessoa do s ingular. 
cem com o marcador de pessoa, te, e outros com o mar cador de 
disso resulta algumas divergências aparentes. 

Uns apare
pessoa, bã; 

Tradução de Yonne de Freitas Leite 
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Fonêmica T xukuham_ei <Kayapó) 

MICKEY STOUT e RUTH THOMSON 

I 

O. INTRODUÇÃO. Os KayapÓ do Norte são uma tribo 
grande vivendo no norte do Mato Grosso e no Pará, Brasil. 
No Parque Nacional do Xingú E>ão designados por Txukuha
mei 1 • Antigamente o seu território abrangia desde o Rio 
Araguaia até o TapajÓs, mas atualmente as aldéias prin
cipais s~ local!zz m nos rios Xingú e Iriri. 

As autoras :,;recolheram os dados na aldéia de Porori 
no Pahfue Naci; nal do Xingú, durante várias visitas feitas 
de janeiro de 1965 a fevereiro de 1970 3 • Durante este pe
ríodo, o número de habitantes oscilava entre 160 a mais de 
200. O povo de Porori é quase monolíngi.ie, conhecendo 
apenas poucos nomes de animais e outras palavras isola-.... 
das em portugues. Portanto, alguns homens falam alguma 

..... 
coisa de portugues, que aprenderam em viagens fora da al-
deia ou no Posto Leonardo Villas Boas. Há uma pequena 
diferença entre a fala dos homens e a das mulheres, prin
cipalmente nas exclamações e na entonação. 

A. análise feita teve como informantes homens e mu
lheres de todas as idades e algumas crianças de 10 anos 
em diante. 
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1. QUADROS CONTRASTIVOS DOS FONEMAS. 

Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal 

surdas t 
V 

k ? p e 
Oclusivas 

b d 
'( 

sonoras J g 

Nasais -m n n IJ 
Semivogais w f y 

QUADRO I 

Consoantes. , 

-

Posterior 
Orais Anterior Central 

não arredondada arredondada 

Alta 
... 

1 1 u 

Média 
.. 

e e o 

Baixa 
.. 

i. a a .:) 

QUADRO II 

Vogais orais. 

Posterior 
Nasais Anterior Central 

não arredondada arredondada 

Alta i 
... 
l u 

< ( ( 

Baixa E 
.. 

~ a a 
( 

' (. 

QUADRO III 

Vogais Nasalizadas. 
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2. OS FONEMAS E SEUS ALOFONES. 

2. 1. Consoantes. Há 16 consoantes classificadas em 3 
séries: oclusivas, nasais, e semivogais. A séri e de oclu
sivas se divide ainda em surdas e sonoras . 

As oclusivas surdas contrastam em 5 pontos de arti
culação; bilabial /p/, alveolar /t/, palatal /e/, velar /k/ 
e glotal / ? / . 

As oclusivas sonoras e as nasais contrastam em 4 
pontos de articulação: bilabial /b, m/, alveolar / d, n/, 
palatal /]' n/ e velar / g, TJ /. 

As semivogais contrastam em 3 pontos de articula
ção : lábio-velar /w/, alveolar /r/, e palatal /y/. O 
membro alveolar desta série é um vibrante brando. 

As oclusivas pala tais /e , .J./ variam entre africadas 
[t~], [ d~] e palatalizadas [tYJ, ( d.; J. ,. 

As oclusivas com exceção da glotal têm variantes 
pré-nasalizadas [mp, mb, nt, nd, Ilts, ndz, IJk, IJg] que 
ocorrem depois de vogais nasalizadas. 

As nasai8a com exceção da velar têm variantes pré
-oclusas lbrn, n, dn.J que ocorrem depois de vogais orais. 

O vibrante a l veol ar é Pasalizado [tí] depois de uma 
vogal nasalizada. 

2. 2. Vogais. Há 17 vogais, das quais 10 são orais, e 7 
são nasalizadas. 

As duas séries contrastam na posição da língua na 
boca: anterior, central, e posterior. A série oral con
trasta em 3 alturas da língua na boca: alta, média , e bai
xa. A série nasal contrasta em 2 alturas: alta e baixa. A 
série posterior contrasta em arredondamento ou não dos 
lábios. Da série baixa oral a anterior /6 / é mais fechada 
do que as posteriores /'â/ e /::; /. Da série baixa nasal a 
posterior arredondada / ccl é mais fechada do que a ante
rior / f / , que por sua vez é mais fechada do que a poste
rior não arredondada. 

3. EVID~NCIA PARA A ANALISE. Os dados nos quadros 
·que vão ao fim do trabalho são organizados para apresen
tar a evidên cia em que a análise, em termos de contraste 
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e complementação, foi baseada. Cada quadro trata de um 
grupo de sons considerados foneticamente semelhante e 
mostra como estes sons se agrupam em fonemas com suas 
variantes. 

As oclusivas surdas e sonoras contrastam em ambi
ente análogo em posição inicial da palavra. Em posição 
medial o contraste é menos claro, e em posição final ocor
rem somente as surdas. 

O fonema / d/ é muito raro, se achando em posição 
inicial somente em duas palavras exclamatórias, em posi
ção medial numa palavra só, f a 1 dun/ 'curto', e num nome 
português / '?'nd~/ 1Rondon1

• 

Os fonemas /b/ e / g/ . também são raros, mas ocor
rem em pronomes comuns, /ba/ 'eu', / gaf 'você', e em 
mais umas poucas palavras. O /b/ é um pouco mais co
mum do que /g/. 

As africadas /e/ e /'J/ não . se acham em ambientes 
.... -identicos, nem em posiçao final na palavra. Mas o con-

traste em posições iniciais e mediais, junto com a analo
gia com as demais oclusivas, indicam o análise de /é/ e 
rr1 como dois fonemas distintos. 

4. SÍLABAS. 

Há 8 tipos de sílaba em termos de constituentes con
sonantais e vocálicas: 

V [e]'amargo', [a] 1você1 ,[::>] 1 com' 

VC [ak] 'pássaro', [~m] 'ficar em pé', [in J 'fezes' 

CV [na J 'chuva', [pa J 'braço', [ka J 'pele' 

CCV [I)ra] 'paca', [mf'i]'carne', [kra] 'criança', 

[ bri] 1 sapo' 

CCVC [ mr'tm J 'formiga', [prin J 'piqui' 

cvc [ mat] 'afluente'' [r~p J 1 cachorro1
, [kvm] 'fumaça' 

cccv [ qrwa J 'buriti' 

cccvc [krwet] 'bico' 
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4. 1. Semi-vogais /w/ e /y/ quando ocorrem contíguas a 
uma vogal 
silábicas. 

se analisa como consoantes na base dos padrões 

[ka] 'pele' [yã] 'esse ' 

[na J ' chuva' LwtJ 'ele' 

[pa J 'braço' [wa] 'dente' 

[ak] 
, 

'passara' [ay] 'somente' 

[kri] 'frio' [pyr] 'renovo' 

(pri] 'caminho' [kwe] 'al gum' 

[mf~m] 'formiga' [myedn] 'marido' 

[P~inJ 'piqui' [kruwa] 'flecha' 

[_pa.t] 'tamanduá1 [yat] 'inhame' 

[top] 'cachor ro' [ muwª] 'chorar' 

[a'tt] 'sozinho' [i 1yE] 
a 

' 1 pessoa' 

[i'mut] 1 meu pescoço' [ a'yok] 'teu desenho' 

[i'pok J 'centro' [ a'ki:Yj 'gritar' 

[a'kot] 1 contigo' [ a 'wer~ 
..... 

'a voce' 

[ika'niiJ -'meu irmao' [iya'ka J 1 sou branco' 

[ka'raj 'verde' [ya'n:)J 'mandar' 

[pu'nu J 'mal' [pu'yu J um nome 

[pa'ra] 
, 

'crepusculo' [ka'wa] 1pilão 1 

[ku're] ' colher' [ WE 
1
W ~ 'borboleta' 

[ ka're] ' l impar' [ wo'ti] 'viga' 

[ra'ra] espécie de cesta [ ku1wr] 'fogo' 

[pi1go] 'verme' [ku'we] 'abcesso' 

4 . 2. As africadas se analizam como consoantes Únicas, 
porque i) não há outros fonemas fricativos na língua, e 
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ii) ocorrem em posição final da sílaba onde não se encon
tram outras seqüências de consoantes. 

[pa] 

[ki] 

[ket] 

[mop] 

[mit] 
[k:>p J 
[r~p J 
[kr1] 
[a'tik] 

[a'mut] 

[pi'IJo] 

[ku'pa J 
['koprt.] 

~'pa] 
[a'n=> J 

'braço' 

'forno' 

1não1 

# 

'cara' 

'sol' 

'espada' 

'cachorro' 

'frio' 
A 

'teu estomago' 

'teu pescoço' 

'verme' 

1 matar' 

'mosca' 

'meu braço' 

'teu olho' 

[d:la J 
[dzi] 
[t~et] 

[mots] 

[tets] 
[rats] 

[bot~] 
[dzwe] 
[a•t~iyª] 
[a'dzTm] 

[dza•ro] 
[ku'd~a] 

~t~okre] 
~'dzi] 
[i'tse.] 

# 
1 estar de pe' 

1 colocar' 

'queimar' 

espécie de 
# 

arvore 

'duro' 

'grande' 

'chegar' 

1pão1 

'espirrar' 

'esperar' 

nome 

'botar' 

nome 

nome 

1 espelho' 

4. 3. Oclusivas pré-nasalizadas e nasais pré-oclusas se 
analisam como consoantes únicas porque i) assim pode-se 
considerar alofones das demais oclusivas e ii) a distribui-- ,. ' çao delas na silaba paralela a de outras consoantes: 

[mop] 

[pat] 
[kok] 

[m1t] 
[a'paf] 

[a'tik J 
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# 

'cara' 

'tamanduá• 

'vento' 

'sol' 
# 

'teu pe' 
A 

'teu estomago' 

[ipa'n2mP] 

~'n9nt] 
[kçIJk] 

~'Y2nts J 
[9'mbar1] 

[o'ntir1] 

' meu cotovelo' 

'meu sono' 

'lagarto' 

1 minha irmã' 

'sua estante' 

'tua espada' 



[pa J 1braço' [~a] 'eu1 

[ka] 'pele' [IJga J ..... 
'voce' 

[i'pu J 1 cheio' [9'ndç] 1Rondon1 

[i 1 n::>] 'meu olho' [~1ndze] 
, 

'avaro' 

[pãt] 
, 

[tãbm J 1tamandua1 1 cru' 

[tok] 'acordar' [todn] 1 tatu' 

[_kfit J 'animal [ d -kwe nJ 
, 

'passaro' 
mimado' 

4. 4. As consoantes labializadas ou palatalizadas se anali
sam como uma seqüência de dua$ consoantes porque i) /w / 
e / y / ocorrem como consoantes em outras posições e 
ii) há seqüências análogas de consoante mais / ~ /. Portan
to a análise das seqüências /Tj!f.w/ e /kfw/ e.orno 3 con
soantes resulta na criação de mais dois padrões silábicos, 
a dizer CCCV e CCCVC: 

[ kr1] 
[pra] 

[IJ~a] 
[pr1] 
[kra] 

[mf1] 
[bri] 

[ mfvm] 

[Pr!n] 

[krit J 

[kukrit] 

[ IJf1k ] . 

'frio' 

'cinzas' 

'paca' 

'caminho' 

'criança' 

'carne' 

1 sapo' 

'formiga' 

1piqui 1 

'animal 
mimado' 

1 anta' 

1 zangado1 

[rwe] 

[PYE] 
[ dzwe] 

[kwe] 

[a 1tswt.] 
[ 

1nd11 "] o zwe 
" 

[i'kye J 
[twebm] 

[gway J 
[ 

.. d ] . nwe n 

1 descer' 

1 renovo' 

1pão 1 

'pedaço' 
, 

'terr1vel' 

1 outro' 

'lado' 

'gordo' 
, 

'nos' 

'penas' 

[ dz eIJwey' tire] 1 arco-Íris' 

[ mye dn J 'mando' 

[:9rwa] 'buriti' 

[krwet] 'bico' 
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4. 5. A oclusiva glotal se analisa como consoante i) por 
analogia com outros padrões silábicos e ii) porque há con-

"' traste entre a presença ou ausencia dela: 

[o J 
[i] 
[ki] 

[ko] 

[ki J 
[kwe] 

[ ku'pe] 

[ka1 t1k] 

'fruta' 

'mim' 

'forno' 

'lenha' 

'rastejar' 

'algum' 

'tocar' 

'cansado' 

[?o J 'folha' 

[? i J 'osso' 

[ ?i J 'osso' 

[?o J 'folha' 

[? ].' J 'semente' 

[?we] 'chamar' 

[ku'? e J 'ficar em pé' 

[ku' ?uwa] 'chamar' 

4. 6. As vogais nasalizadas se analisam como fonemas 
Únicos e não por seqüência de vogal mais consoá'nte nasal 
porque: 

i) há contraste entre consoantes nasais em posição 
final da sílaba: 

[k1tm J 'fumaça', [Prin] 'piqui', [kiíi] 'gostar', 

[ka'b!n] 'fala'. 

ii) 
, Á • 

ha contraste entre a presença e a ausenc1a de uma 
consoante nasal depois de uma vogal nasalizada: 

[!]'carne', [in J 1 fezes'. 

4. 7. Vogais assilábicas. Depois das consoantes em posi
ção final da palavra ou da sílaba pode-se desenvolver um 
som vocálico que não se considera como vogal silábica, 
mas simplesmente como um traço da consoante mesma. 

As oclusivas /p, t, k/ seguindo uma vogal anterior, 
desenvolvem um som vocálico de qualidade anterior e alta: 

/kam 1f.ek/ 

/krit/ 

/ku'pip/ 
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[kam'rekl J 
[' kritr J 
[ku'pipI] 

'vermelho' 

'animal mimado' 

1 esteira' 



As oclusivas /p, t, k/ se-guindo um vogal posterior, desen
volvem um som vocálico ou sonoro ou surdo igual com a 
vogal posterior. Se ela é /o/, o som vocálico varia entre 
[o] e[u]: 

/ fjr.Ík/ ['lJ-rikr] 'zangado' 

/? ok/ [ 1 ? okO ou '? okU] 'desenho' 

I ta' tak/ 
(. ' [ta'tak~] 

L (. 
'doer' 

/tut/ ['tutu J 'pombo' 

/i' got/ [i 1 g:>tQ J 'inchado' 

/tum/ [ ' tl1m 1t J 'velho' 
(. 

/pram/ ['pr~m~J 'fome' 
" 

As oclusivas /p, t, k/ seguindo uma vogal central, desen
volvem um som vocálico de qualidade posterior, alto, não
-arredondado: 

/bay'bat/ [ bay'bati:] 'nojo' 

/kak/ [ 1 kak'i J 'tosse' 

/ nap/ [ 'napi'J 'mau sabor' 

A oclusiva / c/ seguindo uma vogal arredondada de
s envolve um som vocálico arredondado igual, s eguindo uma 
vogal não arredondada desenvolva um som vocálico de qua
lidade anterior alta. 

/kuc/ 

/moei 

/bo'6/ 

/mE~/ 

/rac/ 

/te~/ 

['kut~u] 

['motsü ou ' mot~u] 

['bot~O ou 'bot~u] 

['m~t~i] 

['ratsi] 

['tetsi] 

espécie de árvore 

espécie de árvore 

'chegar' 

'bom' 

'grande' 

'duro' 

As nasais /n, n/ desenvolvem um som vocálico de 
qualidade anterior e alta: 
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/en/ c··· d- .J e ni ' gostoso' 

/tini ['tjn!] ' vi vo' 
(, 

/kin/ 
L 

[1 k~iitJ 1 gostar' 

A semi- vogal /w/ seguindo uma vogal alta e poste
rior e a semi-vogal /y/ seguindo uma vogal alta anterior 
desenvolve um som vocál ico central[a ] . 

[ku' ?uw~J 

[ka'nuwd J 
[ka'kruwd J 

' flecha' 

' pedir' 

'injeção' 

'pentear' 

[a'kiy9 ] 

[ ku'!Jiy9 J 
1 gritar' 

'botar' 

A semi-vogal /y/ seguindo a vogal central anterior 
/e/ desenvolve um som vocálico baixo anterior [ f... J. 
[a'beyt:J 'procurar' [ku'reyé] 'porque' 

Depois da vibrante /r/ o som vocálico que se desen-
, . -volve e igual ao da vogal que o precede, com exceçao de 

poste-

'sapatos' 

, 
'nos' 

'indo' 

'casa' 

No início da sílaba há uma transi ção vocálica entre 
duas consoantes. Entre uma consoante qualquer e /w ! a 
transição é alta posterior arredondada [ u] . Entre uma 
consoante qualquer e /y/ a transição é al ta anterior [i]. 

[kuwedn] •pássaro' [miyedn] 'marido' 

[d'fuwe] 1pão1 [piyf:] 'renovo' 

la 1 t~uwi- I 'ruim' 1a'ki·ya1 ' gritar' 
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-Na posição final da sílaba I e/ e ln/ às 
precedidos por um som vocálico alto anterior . 

vezes sao 

. 
1urubu 1 [te1t~] 1 forte' 

'grande' [boits J 1 chegar' 

Na posição final de um enunciado que termina com 
vogal alta não arredondada se desenvolve um som fricativo 
velar [ x]. 

[? ix] 1 osso' [tix J 'morto' 

[nix] 'novo' [t~'kr'ix] 'machucar' 

5. INTENSIDADE. A Intensidade n.ão é predizível em ter
mos fonológicos. Gramaticalmente, ocorre normalmente 
na Última sílaba do tema da palavra. 

/pu'nu/ 'mal' /pu'nu-fe / 1 mauzinho 1 
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QUADRO IV 
Oclusivas alveolares, africadas palatais, e [Y]· 

Seguindo vogal nasalizada Seguindo vogal oral 
In{cio de palavra em final da suaba tÔnica em final da suaba tÔnica Seguindo vogal átona 

(final de palavra) (final de palavra) (média de palavra) 

/t/ [ta] ~'nçnt] [ketl [i'tª 

[t J [nt] 
'rasgar' 'meu sono' 'nao' 'minha perna' 

[to] [o'pront] [mat] [ ka 1tik J 
A 

'duro' 'voce corre' 'afluente' 'cansado' 

[tu] ..... 
[rint] [kot] [itak J 

'estomago' 'olha' 'certo' 'bater em mim' 

[tãm] [tut] 
'aquel e' 'pombo' 

[ t.:>k] 
'acordar' 

-

/d/ ['dawa] [a'duy] 

[ d] [nd] 
exclamação 'curto' . 

[di] [9'n d~] ... 

exclamação 'Rondon' 

[duyduy] 
exclamação 



/j/ 

[IJ [nJ'J 

[' cy.iít, c~rí! J 
'campainhas' 

['tokrf J 
um nome 

[tipro'tirt. J 
espécie de 

# 

passara 

[ja] 
'estar de pé• 

v 

[jo J -
exclamaçao 

v 
[ji J 

'botar' 

[Ju• re J 
'arco' 

[i'yonc] 
(, -

'minha irma' 

[yo'rccn~J 
'dobrando' 

[? ec] [i1 ~é] 
'mentir' 'espelho' 

[kac] [a' ciy~ J 
'faca' 'espirrar' 

[kac] [kora' cu] 
'cesta' 'colher' 

[moc] 
espécie de , 
arvore 

[kuc] 
espécie de , 
arvore 

r ,ny .. d-J 
Lo Jª n 

'generoso' 

[Ju1J'e] 
'arco' 

' 

[a'Ji] ..... 
'voce bota' 

[a'Ji] .... 
'voce acampa' 

[C2•nje] 
'mesquinho' 



Continuação do QUADRO IV 
Seguindo vogal nasalizada Seguindo vogal oral 

Início de palavra em final da sílaba tÔnica em final da silaba tÔnica Seguindo vogal átona 
(final de pa la vra ) (final de palavra) (média de palavra) 

/y/ [ya'ka J [•niyª] [iye.] 

[y] 
'branco' espécie de 'eu' 

[yok] 
animal 

[pu'yu J 
[a'beye. J 'desenhar' um nome 

[ v' n "] 'procurar' 
[aya'ka] ya' r<;_> e 

'dobrando' [a'kiy~J 
..... # 

'voce e branco' 

[yã] ' voce grita' 

'este' 

[yàt] 
'inhame' 

... 



Início de palavra 

/kf [ko] 

[k J [1Jk] 'costas' 

[kak] 
'tosse' 

[ka] , 
'atras' 

) /g/ [g:>' g.) J ' 

[g] [1Jg] 
'ruído' 

[ga J-[:ga J 
'voe e ' 

/ r; / [IJº J 
[IJ J [gIJJ 

'agua' 
1 

[~o] 
. 

' casa dos 
homens' 

QUADRO V 
Oclusivas e nasais velares. 

Seguindo vogal nasalizada Seguindo vogal oral 
em final da silaba tÔnica em final da sfiaba tÔnica 

(final de palavra ) (final de palavra) 

[kÇ?IJk] [kok] 
'lagarto' 'vento' 

[IJr~IJk J [kak ] . 
'sacudir' 'tosse' 

[tik J 
'barriga' 

[rt- 'rEk J 
'mol e' 

' 

1 

Seguindo vogal átona 
(média de palavra) 

[ku'ka] 
'testa' 

[a'kâ] 
'seu pele' 

[ku'ga] 
'assar' 

[_j. 1 got] 
'inchado' 

[ku'gIJ~] 
'dar' 

[a19a J 
'miçanga' 



Início de palavra 

/p/ [P~] 
[p] [mp] ' pau' 

[pa] 
'br aço' 

/b/ [bi] e. 

[b J [mb] 
'matar ' 

[ba] - [mba] 
' eu' 

[bt] - [mbL] -exclamaçao 

[ b<2] 
'grama' 

QUADRO VI 
Oclusivas bilabiais e [ w ]. 

Seguindo vogal nas alizada 
em final da sÍlaba tÔnica 

Seguindo vogal oral 
em final da sÍlaba tÔnica 

(final de palavra) (final de palavra) 

[ipa'n?m p J [mop] 
# 

'meu cotovelo' 'cara' 

[tfp J 
'peixe' 

[kop] 
'mosca' 

[ku'pip] 
'esteira' 

Seguindo vogal átona 
(média de palavra) 

[ku'pe] 
'tocar ' 

[ka 1pot] 
'fora' 

[ku'be] 
'coçar' 

[ka 'bo] 
nome 

[katE. ' mbari] -'mamao' 

[a 1bi] 
'toma, pega' 

[ ku1bi t J 
espécie de 
macaco 



/mi [m!] [k9m r J [obm] [ku'bm~ J 
[ m J[bm] 

'jacaré' 'dar para beber' 
, 

'jogar' 'po' 

[maJ [tfm] [twebm] [a1 mi] 
'indo' 'gordo' 

..... # 
1f1gado' 'voce e homem' 

[me~] [ m'tm J [ v"b J [ka 1mi] a'ri m 
'bom' 'ali' 1 . # 1 'irmão' Jª 

[m9] [k\lm J 
'ir' 'fumaça' 

1 [ m~icm J 
'formiga ' 

/w/ [ we.'we. J [ku'weJ 

[ w] 
'borboleta' 'furunculo' 

[wa] [ka'wa] 
'dente' 1 mão de pilão• . 



QUADRO VII 
Oclusivas e nasais alveolares e [ r]. 

Seguindo vogal nasalizada Seguindo vogal oral 
Início de palavra em final da silaba tÔnica em final da silaba tÔnica Seguindo vogal átona 

(final. de palavra) (final de palavra) (média de palavra) 

/ti [ti J [v.n J [ mit] [ka1 tik] r1 t 
(.. 

[ t J [nt] 
'morto' 'olhar' 'sol' 'cansado' 

[ta J [i'n~nt] [ket J [ ka 't.? J 
'rasgar' 'meu sono' 'nao' 'sai.r' 

[ a'pr<(:t J [koto J 
. 'voe e corre' 'corrigir' 

['tutu] 
'pombo' 

' 

/d/ [ di J [a'duy] 

[ d] [nd] 
excl~mação 'curto' 

[ 1dawa] [9'ndQ] - 'Rondon' exclamaçao 
' 

[ duy'duy J "\ 

espécie de 
" passara 



/n/ [ni] [ Ptin] [ todn J [a'n't] 

[n][dn] 
' novo' 'piqui' 'tatu' 'suficiente' 

[na] [!n J [myedn] [a'n=> J 
'chuva' 'fezes ' 'marido' 'seu olho' 

1 r-1 [r1J [' n!Ií'íJ [
1tir1] [a' r'u J 

'comprido' 'sentado' 'banana' 
..... 

derrama' [ r] [ ií J 'voce 

[ra' ra J [' n<ttí<t J ['ka'rere J [ka'ro] 
1 caixa' 'dando' 'limpar a terra' 'verde' 

[ 1 m~nq] ['koro J 
'indo' 'sede' 

['uru J 
'pus' ' 



Início de palavra 

/k/ [ko] ,, 
[ k J [!Jk J ' atras ' 

[ki] 
'rastejar' 

/?/ [?o J 
[?] 'folha' 

[?1] 
'semente' 

QUADRO VIII 
Oclusiva velar e glotal. 

Seguindo vogal nasalizada 
em final da s ilaba tÔnica 

Seguindo vogal oral 
em final da sílaba tÔnica 

(final de palavra) (final de palavra) 

[kQIJk] ~kokü] 
'lagarto' 'vento' 

Seguindo vogal átona 
(média de palavra) 

[kU'ka] 
'testa' 

[ka'kO J 
'espiga! 

[<t'I)ki] 
. . 

'seu forno' 

[ku'? <e] 
' lavar' 

[ka'? o] 
nome 

[9?i J 
'mel' 



Início de palavra 

/mi [mi] 

[m] [b~ 'homem' 

[m<t>J 
'ir' 

ln/ [ni] 
[n] [ªn] 'novo' 

[ n:l J 
'olho' 

1ri1 [n!J 

[ri] [ªri] 'sentar' 

[nep] 
'morcego' 

/ fJ/ [IJi] 
[ry] 'lama' 

[IJO J 
'molhado' 

QUADRO IX 
Nasais . 

Seguindo vogal nasalizada 
em final da sÍlaba tÔnica 

Seguindo vogal oral 
em final da sí'laba tÔnica 

(final de palavra) (final de palavra) 

[ mr\lm J [obm] 
'formiga' 

, 
'po' 

[k'tm J [ v"b Q a' r i m 
'fumaça' ' . , ' Jª 

- ·-·- -· 

[prip J d 
[to n] 

'piqui' 'tatu' 

[!n] [myedn] 
'fezes' 'marido' 

[ktnJ [kweªnJ 
'gostar' 'passarinho' 

[bi' k<(Il J [mEªn] 
'preguiçoso' 'mel ' 

Seguindo vogal átona 
(média de palavra) 

[ku'bma J 
'ouvir' 

[ka 1mi] 
'irmão' 
.. 

[ku'dn9 J 
'pintar com 
urucu' 

[a'nit J 
'suficiente' 

[ku'na] 
'morder' 

[a'nç] 
'sua' 

[ ku 'IJ~J 
'dar' 

[a'lJª J 
'miçanga' 



/i/ 

[i] 

/e/ 

[e] 

/ f / 

[t:J 

QUADRO X 
Vogais. 

[bit] , 
'so' 

[pi'tu J 
'raiz' 

[tik J 
'barriga' 

[te J 
'carrapato' 

[cet] 
'queimadura 1 

[me] 
'liso' 

[tt:J 
'perna' 

[ tt.p J 
'peixe' 

[13ft:] 
'ovo' 
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/i/ 
'-

[iJ 

h 

/E I ( 

[ ~] 

[P~] li! [pi] 
'pau' [i] 'urucu' 

~tini] [pi1ka] 
'vivo' 'terra' 

[bi] [tik] 
'matar' 'preto' 

!e/ [tey] 

[e] 'duro' 
' [twebm] 

'gordo' 

[me] 
f 'o que' 

[t~ J /a/ [kfa] 
'ir' [a] 'amigo' 

[ka'tf] [IJa] 
'abobora' 'a casa dos 

[IJr~ J)k J homens' 

[ba] 'sacudir' 
'mato' 

/a/ [kra] 

[a] 
'filho' 

[ay'kwa] 
'boca' 

[wa] 
'dente' 

['pari J 
'estante' 

[ta J 
'rasgar' 



li! 
l 

[iíf] /u/ [pu] f l(! [m'tm] 

[}] 
1 sentar' 

[u] 
1mosquito1 

[ir] 
1 ali' 

[ 'inf] [bu'yu' J [mr\~m] 
' sentado' nome 'formiga' 

[t~m] [tu] 
A. 

[t'tm] 
'cair' 1 estomago' 'velho' 

/o/ [bo] 12! [ b<j? J 
[o] 

'colmo' 
[ ~] 

'grama' 

[ i'ko] [ i'k2] 
'minhas costas' 'beber' 

[to] [ i't<tn e] 
'duro' 'meu irmãoi 

/a/ 
l [kri] / :J / [ kr .'.)] 

[~] 
'cabeça' [-J] 'podre' 

[JJ~ ] CIJ~ J 
1dar1 'molhado' 

[b~] . [ t:) J 
' coruja' 'dançar' 

/"f/ [ iciíit' kw? J 
[ ~] 

'casa' 

[w~J 
1 ali' 

[ • c~ni' c~ni] 
' campainhas' 
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NOTAS 

1. Esta solet ração segue as regras da Assoc iação Brasileira de Antro-
pologia. Popularmente se escr eve como Txucarramãe ou Txukahamãi. 

"' 2. ( Os uto&-ey colabo raram na pesquisa fonológica. A análise não inclui 
unida"cte-~maid-res da sílaba. ~ possível que seja modificada quando um es-... 
tudo mais completo for levado a efeito. 

O material para este artigo foi recolhido por membros do Summer In 
stitute of Linguistics, em colaboração com o Museu Nacional, Rio de Janei-
ro . 

Os agradecimentos sinceros dos autores a Orlando e Cláudio Villas 
Boas, diretores do Parque Nacional do Xingú, por terem concedido permis
são e prestado auxílio nas visitas ao campo. Estas visitas foram· feitas sob 
o patrocínio do departamento de Sociologia e Antropologia do Instituto Cen
tral de Ciências Humanas da Universidade de BrasÍlia , com o qual o Summer 
Institute of Linguistics tem um convênio mútuo. 

Os autores agradecem também a Ivan Lowe, Loraine Bridgeman, David 
F ortune, e outros membros do departamento de estudos técnicos do Summer 
Institute of Linguistics , os quais deram valor osa ajuda na análise e na apre
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Fragmentos de Of aié 
A descrição de uma língua extinta 

- SARAH C. GUDSCHINSKY 

1 

O. INTRODUÇÃO. Um motivo de maior pesar para o es-
tudioso de lingüÍstica histórica que lida com materiais 
Ameríndios é a falta de ·dados de línguas que desaparece
ram sem jamais terem sido adequadamente descritas ou 
registradas. Algumas das lacunas são tanto mais exaspe
rantes devido à existência de breves e inadequadas listas 
de palavras coletadas por casuais visitantes da tribo. 
Graças a uma incomum boa sorte, uma dessas línguas che
gou a ser apreendida na Última hora. O presente trabalho 
expõe os dados lingüísticos obtidos num estudo de dois me
ses com, ao que parece, o Último falante vivo de Ofaié (ou 
Ofaié-Chavante). 

Desde cerca de 1900 diversos autores têm relatado a 
presença dos Ofaié ao sul do Mato Grosso (Vide Bibliogra-..... 
fia). De maneira geral estes relatos contem pouco mate-
rial de valor sobre a cultura da tribo. A Única evidência 
lingüística é o vocabulário de NimuendajÚ, contendo cerca 
de 300 itens e que inclui diversos paradigmas parciais 
(Ihering 1912; NimuendajÚ 193 2b), e a lista de vocábulos de 
Wanda Hanke (Hanke 1964). 

Em 1948, Darcy Ribeiro saiu à procura dos Últimos 
remanescentes dos Ofaié, afim de realizar um estudo etno-
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lógico. Tudo o que encontrou foi uma família extensa: 
dois irmãos (Otávio e José) com suas esposas e um punha
do de filhos. 

Em novembro de l958, sob o patrocínio do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, saí à procura deste mesmo pe
queno grupo para realizar um estudo lingüÍstico. Encon
trei José, o Único adulto sobrevivente, vivendo com uma 
filha de perto de vinte anos e um filho de sete, próximo a 
uma pequena fazenda no sul de Mato Grosso. Foi-me pos
sível trabalhar com ele por dois períodos de cerca de um 
mês cada: novembro de 1958 e abril de 19591 • 

Não foi possível observar a vida familiar de José di
retamente; sua filha não estava com boa saúde e não mos
trava desejo de receber visitantes. Parecia, porém, que 
o Ofaié era pouco ou nada usado como meio de comunica
ção na família. Diversas vezes o filho de sete anos veio 
com o pai às sessões em que este fazia de informante. ,. 
Nenhum dos dois dirigia se ao outro em Ofaié. Mesmo 
quando José estava falando comigo em Ofaié, <:Í.o dirigir- se 

..... 
ao filho fazia-o em Portugues. Nem me pareceu que o me-
nino compreendesse as palavras que o pai me ensinava. 
Duas vezes no mínimo um filho adolescente apareceu em 
visita, vindo de uma outra fazenda. Ambas as vezes José 

..... - # conversou com ele em Portugues, nao em Ofaie. 
A evidência mais convincente de que José havia ~ l ~ 

sado de empregar o Ofaié com sua família era o fato de 
que parecia estar ele próprio perdendo a capacidade de 
usá-lo. Era-lhe difícil produzir um texto conexo; suas 
tentativas eram breves e fragmentárias. Isto poderia ser 
atribuído à sua natural taciturnidade e falta de imaginação. 
Porém mostrava-se também incapaz de lembrar-se de 
muitas palavras ou expressões comuns que seria de espe-
rar fossem usadas diariamente. O fato ma:is digno de nota 
em relação a essa perda do Ofaié como um instrumento de 
comunicação é que ele não havia adquirido um controle ..... ..... 
adequado do Portugues. Seu idioleto de Portugues era qua-

..... # 

se completamente desprovido de genero, numero, tempo e 
pessoa, e seu vocabulário parecia estar limitado aos itens• 
mais necessários para fins imediatos 2 • 

A falta de facilidade de José na sua própria língua, 

178 

.. 

.. 



... 

.. 

... 

..... 
juntamente com a pobreza do seu Portugues limitaram, 
evidentemente, a descrição. A falta de um corpo de texto 
não pode haver análise sintática; a identificação de morfe
mas está um tanto indeterminada--especialmente no que 
diz respeito aos afixos verbais; e há muito menor quanti
dade de material do que teria sido possível coletar em cir
cunstâncias mais favoráveis. 

Mau grado as dificuldades, porém, o presente tra
balho inclui uma análise fonêmica completa, embora tenta
tiva, notas sobre morfologia verbal e nominal, e um peque
no vocabulário. Isto deveria constituir uma base adequada 
para os estudos comparativos que colocarão esta língua no 
seu devido lugar dentro da famÍlia Jê, e para uma contri
buição maior sobre a tipologia das línguas brasileiras 3• 

1. A HIERARQUIA FONOLÓGICA. Por mais fragmentá
rias que sejam os dados de Ofaié, pode-se perceber o es
queleto de uma hierarquia de unidades fonológicas. Inclu
em-se aqui observações sobre o discurso, o grupo de en
toação, o grupo de pausa, e níveis de palavra; descrições 
bastante detalhadas dos níveis do pé e da sílaba; e uma 
descrição completa, embora tentativa, dos fonemas . 

1. 1. Diséurso. Os breves textos parecem apresentar uma 
direção geral descendente no registro da altura, embora 
ela fique um tanto obscurada pelos padrões tonais dos gru
pos de entoação incluidos. Em geral os textos começam 
com um tempo lento e grupos de entoação curtos e abrup
tos, que gradualmente se desenvolvem num tempo muito 
mais rápido com grupos mais longos. 

1. 2. Grupos de entoação. Parece haver dois tipos nitida
mente diferentes de grupos de entoação: a) Seqüências 
consistindo de citação são produzidas numa qualidade vocal 
de tom alto, e sussurrada com uma entoação geral ascen
dente; b) Grupos de narrativa são falados numa qualidade 
vocal normal; isto é, uma qualidade similar àquela que o 
informante emprega tanto para Ofaié como para Português 
em outras situações. O corpo principal do grupo de narra-
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tiva consiste de um ou mais grupos de pausa com uma en
toação ligeiramente descendente, ou ascendente-descen
dente. Muitos grupos principais são seguidos de grupos de 
pausa adicionais, cada qual pronunciado numa altura infe
rior ao anterior. 

1. 3. Grupo de pausa. Um grupo de pausa inclui uma ou 
mais palavras. Nenhum de seus traços foi identificado 
com segurança, -exceto a pausa inicial e a final. Algumas 
peculiaridades na distrib,ui ção do oclusão glotal / qf podem, 
no entanto, ser pertinentes a este nível. r qf ocorre regu
larmente di.ante de uma vogal de outro modo inicial no iní
cio de grupos de pausa, mas vogais em início de palavra 
sem o f q/ são encontradas no interior de grupos de pausa. 
Embora / q/ em final de palavra às vezes funcione como ..... 
um elemento na morfofonemica da palavra (comparar radi-
cais nominais da classe 1 e da classe 2), ele parece ser 
mais freqüentemente irrelevante para a palavra como tal, 
(ver radicais nominais classe 3, 4, 5, 7 e 8). Estes fatos 
pare.cem indicar que o / qf, assim como a pausa, pode fun
cionar como um traço da borda do grupo de pausa. · 

Neste trabalho não escrevemos o / q/ diante de vo
gais em início de palavra. Em final de palavra ele é es-

, -
crito, porem os casos que sao quase com certeza relevan-- ..... tes para o grupo de pausa e nao para a palavra vem entre 
parenteses. 

1. 4. Palavra fonológica. Uma palavra fonológica consiste 
de um ou mais pés, cada qual é marcado por um ápice 
acentuado. Assim, uma·palavra pode ter diversos acentos. 

te'hewoq 
11á1 

'hé.g- -y'wE.q 
'canoa' 

1 pi - - 1 ty- - 1 jiE.q 
'anta' 4 

Não parece haver acento de pé uniformemente ou 
contrastivamente mais forte do que outros numa só pala-
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vra. Isto é, a palavra não tem um ápice em si. Ao dar 
A. 

formas elicitadas isoladamente, o informante usou de enfa-
se algumas vezes, sobrepujando aos demais numa sílaba 
em particular que o investigador estava imitando incorre
tamente; parece provável que este acento mais forte seja 
um traço distintivo de uma das unidades superiores à pa
lavra. 

O traço mais aparente da palavra é o seu padrão to
nal de alto a baixo. O tom mais alto da palavra é ou na 
primeira sílaba ou na primeira sílaba tÔnica. Cada sílaba 
tÔnica é sucessivamente mais baixa que a anterior, embo
ra as sílabas não acentuadas intermediárias fossam cair 
abaixo do nível de uma sílaba tÔnica seguinte. 

Não foram investigadas as -características das bor
das da palavra dentro de unidades mais amplas, já que o 
grosso dos dados consiste de palavras isoladas. 

1. 5. Pé. O pé é uma unidade de intensidade é ritmo me
nor do que a palavra. Consiste de um núcleo tÔnico com ou 
sem margens tÔnicas precedentes ef ou seguintes. O nú
cleo do pé marca os morfemas de raiz, incluindo os au
mentativos e diminutivos que funcionam como afixos deri-

. . vac1ona1s. 

s-' t.r-y-'iq 
'minha saliva' 
(minha - boca -pos suida -água) 

y-'ky-iq 
'ele mata' 
(sujeito de terceira pessoa-matar-formativo de 
radical) 

V 'kot-' sa: q 
'arroz' 
(semente-fina) 

1 kot- 1 sa : . n - 'ta : q 
'arroz grande' 
(semente-fina-aumentativo) 

, 
Os morfemas atonos afixados a qualquer morfema de 

raiz agrupam-se com ele ritmicamente num só' pé. Tais 
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, ...... -
elementos atonos podem tomar alguma proeminencia nao-

...... 
-fonemica de um ou mais das seguintes fatores: a) altura 
alta inicial da palavra; b) contraste com uma sílaba átona 
contígua da forma /ky/ ou /ke:./, que geralmente costuma 
ser muito ligeira com uma vogal muito breve; c) uma ten
dência da segunda sílaba a partir do núcleo tÔnico de ser 
ligeiramente mais intensa do que a sÍlaba intermediária. 

Quando uma sílaba átona final de um pé ocorre contí
gua a uma sílaba átona inicial do pé seguinte, há uma que
bra de ritmo entre elas claramente discernível. 

'pi-c.q , 
'agua' 
(água -formativo de radical) ~ 

- \/ y-' SEq 

'dente dele' 
(possessivo de terceira pessoa-dente) 

y-ky' te.: q 
'cabeça dele 1 

(possessivo de terceira pessoa-cabeça) 

ky'towE - -ky' t E.h 
'lua' 
(sol-?) 

, , . , 
1. 6. SÍlaba. A silaba consiste de um nucleo vocalice com 
ou sem uma margem inicial e/ ou final. 

O núcleo silábico consiste ou de uma vogal simples, 
curta /i, e, é, y, a, o, Í, Õ, y, ã/ ou l onga /i:, e:, E..:, 
y :, a:, o:, r:, õ:, .' y:, ã: /, ou de uma só nasal silábica 
/. n. /. (Simbolizamos o n silábico separando-o de sílabas , -contiguas por meio de pontos, como em 'y:'ra:.n. 'taq 'ele 
é muito comprido'). . 

A parte inicial das sílabas mediais de palavra pode 
ser qualquer das consoantes /p, t, k, s, h, n, r, w, j, g, 
q/. A parte inicial das sílabas de início de palavra pode 
ser qualquer consoante exceto / r /, que não ocorre nessa 

. -pos1çao. 
A parte final da sílaba pode ser constituída por qual

quer das consoantes /t, k, r, h, w, j, g, n, ou q/. · 

182 

, 

, 

.... 

1 

, 



Não há grupos consonantais ou vocálicos no interior 
da sílaba, exceto no caso de /kyr/ que se pode reduzir a 
/kr/ em início de palavra ou depois de um f q/ em fim de 
sílaba: 

yky'réj(q) 
.'olho dele', mas 

'kre.j'piq 
'cego' 

'péq' krie:q 
# 

'passaro' 

As vogais longas / i: / e /o:/ são raras, exceto em 
alguns dos alomorfes condicionados dos nomes. Apenas 
/ y: / ocorre como uma sílaba de padrão V. 

V--

vc--

Observam -se os seguintes padrões silábicos: 

- " 'y:. 'se.q 
'afilado' 

'a. kat' tigE 
'estamos apanhando alguma coisa' 

o. 'hy: r 
'coruja' 

1 pi. t:.q 
1água1 

'y: 'ha:. iq 
1 ele é amarelo' 

' ew. ' hij ( q) 
'animal, bicho' 

'yh. 'po. iq ou 't:h. 'po. iq 
'criança' 

'a:q 
1 eu' 

I 
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N--

CV--

'syky're:.n 
1 sou bonito' 

1 hf-W. n. 1 ye.., 
1rãs 1 

'hf:g. 'njé. 
•árvores pequenas' 

'te. 'wih 
'alÍ' 

1hf. ky. 'rih 
..... 

'voce pode cantar' 

ht. 'he. 'no , 
'da para ele' 

' y : . 'ta : . 'raq 
'ele incha' 

'wo:. 'niq 
'mosquito' 

cvc--
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1 kot. 1 sa: q 
'arroz' 

y. 'hah 
'chuva' 

hi. 'het. 'jaq 
..... 

'voce pode costurar' 

ki. 'jin. 'hih 
'faca' 

'hyh. 'par 
'mandioca' 

'pyk 
'mel' 

'he.w(q) 
1 rã 1 

... 

,. 
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2. OS FONEMAS. 

2. 1. Consoantes. As consoantes incluem uma série de 
oclusivas surdas não-aspiradas nos pontos de articulação 
bilabial, a lveolar e velar /p, t, k/; uma fricativa ou afri
cada surda no ponto de articulação alveopalatal /si; semi
vogais sonoras nos pontos de articulação l abial, al veopala
tal e velar /w, j, g/; uma nasal alveolar sonora /n/; um 
flap alveolar sonoro / r/; uma oclusiva e uma fricativa 
glotais / q, h/. 

Todas as oclusivas finais de palavra são presas, não 
soltas. As oclusivas, fricativa e nasal soam como alonga-

, , ~ 5 
das apos uma s ilaba tonica aberta . 

/p/ tem um campo de variação amplo, incluindo, 
além da oclusiva plana [P ], uma oclusiva labializada [pw ], 
uma fricativa labializada e uma plana [f7w J e [-t:r] e uma fri
cativa labializada glotal [hw] . Estão todas estas em varia
ção mais ou menos livre em quase todas as posições. As 
variedades oclusivas são mais freqüentes em sílabas tÔni
cas de iní cio de palavra, as fri cativas orais em posição in
tervocálica, e a fricativa glotal depois de /h/. As varie
dades labializadas são mais frequentes diante das vogais 
anteriores, principalmente ! e!. O [ p J tende a ocorrer em 
todas as posições em estilo lento e pedante, como por 
exemplo quando o informante corrige o pesquisador. 

'pit.q 

[Pl 
'agua' 

y'pE. 
[p, ~w, hw J 

'braço dele' 

'pe'no 
[pwJ 

1 da para ele' 

ky'no: r'piq 
[~w] 

'barata' 
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V 

'yh' pat' s e..q 
[~w, hw] 

'cavalo' 

'yh'poiq 
[~] 

'criança' 

/k/ e / q/ têm variantes labializadas [kw J e [qw J de
pois de /o/, e palatalizadas [ky] e [qy J depois de /i/. O 
/ q / em final de sílaba diante de / r / em início d~ sílaba 
apresenta uma ligeira desoclusão de qualidade identica à 
da vogal precedente. 

V 'sa' Wf. q' toq~ 
[q] e [qw] 

'não mexa' 

'sE. 1 jor' jokt:. 
[kw] 

'vamos brincar' 

y' jikt: 
[ky] 

'ele está cortando' 

'ti' jiqrE.q 
[qy] 

'perto' 

, 

/si tem uma variante africada [ts] que ocorre depois 
de uma vogal longa e em início de palavra. Tem uma va
riante [sy] fortemente palatalizada precedendo /o!. 

186 

'wyksi'kÕ: raq 
[~ J 

'onça' 
V -
SE ' ~t. 'rokt 
[~(' sf., tsé' st. J 

'vamos almoçar' 

'kot'~a: q 
[t~J 

'arroz' 

.. 

• 
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laba. 

hln'syh 
[ts J _ 

'coraçao dele' 
v 

'ht:..: 'syh 
[t~, SJ 

'ele está frio' 

'y:'sow(q) 
[syJ , 

'ele e vermelho' 

O /h/ toma a forma da vogal contígua na mesma sí-

v 'hy' SE:. req 
[YJ 

'porta' , 
ky'tah 
[A] I 

1 cinza' 

/ w / e / j / em ambiente fonético oral variam de vocoi
des assilábicos a quase completamente silábicos. As va
riantes mais silábicas são mais comuns em a fala lenta ou 
pedante. /j/ tem uma variante fricativa [z] que ocorre de
pois de / r / em final de sílaba. Tanto /w/ como /j/ têm 
variantes nasalizadas: as variantes nasais do /w/ variam 
de_ uma s emivogal nasalizada [w J a uma consoante nasal 
[mJ. A variante [ w J ocorre em fim de sílaba depois de 
/ã/; a variante [m] ocorre em fim de sÍlaba depois de /y/ 
e em início de sílaba depois d e /y/ e /i/; [m] e [w J variam 
livremente em início de sílaba diante de / Õ/ na mesma sí
laba, ou depois de uma vogal nasalizada na sílaba anterior. 
/ j / varia de u_ma semivogal nasalizada [y J a uma consoante 
nasal lenis [ n J em início de sílaba, depois e/ou antes de um 
vogal nasalizada no mesmo pé. 

'waky'te: h 
[w, u] 

'lagarto' 
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'jt:..1 kãw 
[y, i] e [w J , 

'va' 

1 jyky' hij(q) 
[y, i J 

'fumo' 

'y: 1 s'ow(q) 
[w, u] , 

'ele e maduro' 

'se'jor'jokE-
[f] 

'vamos brincar' 

'he.ky'r'Yw 
[m] 

...... . 
'voce pode limpar' 

'jÕrah 
[Y., nJ , 

'l1ngua1 

'wy: 'riq 
[m] 

'ele já bebeu' 

'hE:g. y'weq 

, 

[w, m, mb] 
'canoa' (este é o Único exemplo registrado de [mb]) 

Em início de sílaba, o / g/ varia de oclusiva velar 
sonora [g J a oclusiva surda muito lenis [K]. Em final de 
sÍlaba, varia de fricativa velar sonora [o] a vocoide alto 
posterior não-arredondado ['i]. 

'y: ga'ni€.q 
[g, KJ, 

1 ele e bravo' 

1 ht:g(q) 
[Y, 'i] , 

'arvore' 
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O / n/ tem uma variante silábica [If J que ocorre no ti
po de sílaba N. 

'ni'pan' st:q 
[n] 

'unha' 

'~yky're:.n 

[r;i J 
'sou bonito' 

O / r / tem uma variante oclusiva sonora [ d J que 
ocorre em final de sílaba diante de / j/, e uma variante 
com desoclusão vocálica [rv]--em que se repete a qualida
de da vogal anterior- -ocorrendo em final de sílaba diante 
de consoantes labiais e em final de palavra 6 : 

'wy: 'riq 
[r] , 

'ele ja bebeu' I 

l se.' jor' jok€. 
[d] 

'vamos brincar' 

o'hy: r 
[ry] 

'coruja' 

Além das consoantes verdadeiras, ocorrem alguns 
.... - -fenomenos de transiçao. Sao elementos de natureza conso-

nantal que se diferenciam das verdadeiras consoantes por ..... 
sua brevidade, sua ocorrencia optativa na fala normal, e 
sua não-ocorr~ncia na fala lenta e pedante. Incluem: [ w J 
entre /o/ e uma vogal seguinte; [ t] entre /y / e uma vogal 
seguinte; e [ 1J J entre /y / e uma vogal seguinte. 

1 sy' jõe:. q 
[õwE] 

'meu amigo' 

'a'wyr.q 
[mâr_JE. J 

'flecha' 
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'piky' tyl.q 
[ítt: J 

'jacaré 

2. 2. Vogais . Nos quadros abaixo damos a lista dos fone 
mas vocálicas, indicando as localiza ções bucais de suas 
variantes mai s t ípicas: 

alto 

médio 

baixo 

-nao- bai xo 

baixo 

anterior não-anterior 

1, 1: 

e, e : 

t.., €.. : 

Q UADRO I 
Vogai s Orais. 

y, 

o, 

a, 

anterior central 
.... .... - -1, 1 : y, y : 

- -a, a : 

Q UADRO II 
Vogais Nasais. 

y : 

o: 

a: 

, 

1 posterior 

- -o , o: 

As vogais anteriores altas /i/, / i: /, / Í / e / 1: /, e as 
vogais anteriores médias /e/ e /e:/ têm um âmbito de va
ria ção rel ativamente reduz ido . 

1 90 

'pit:q 
[i] 

; 

'agua ' 

'te'wih 
[e J 

"' 1 al11 

' ~yky're: . n 

[e: J 
' sou bonito' 

, 

, 
1 

., 

.. 
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1wih1 tE.w(q) 
[i] 

'brasa' 

hE.' hykqy' si: h 
[i :] .... 

'voc e pode cheirar' 

As vogais anteriores baixas lt f e / t:: f variam de [_t: J 
fechado a [ ae J muito aberto. Em geral as variantes mais 
fechadas ocorrem contíguas às consoantes palatais. As 

,. - -variantes que ocorrem em silabas nao acentua das sao li-
geiramente centralizadas. / E.: f é geralmente mais aberto 
do que /E/ em ambiente idêntic o. 

- V 
1 y: 1 SE;;q 

[t:] 
'afiado' 

1h€g(q) 
[oe] , 

'arvore ' 

yky ' t e: q 

e~ :J 
'cabeça dele' 

, 

As vogais baixas /a/ e /a:/ têm alofones anteriores 
[a 4:] que ocorrem contíguas às consoantes pala tais, e alofo
nes posteriores muito baixos [a> J que ocorrem diante de 
/ y / . O / ã/ parece ter qualidade central baixa em todos os 
ambientes. 

'hf'taiq 
[a~J .... 

'voce pode cair' 

~e:!<'tayq 

Lª> J 
'morcego' 

'haq 
[a] 

1 pele' 
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'wÍ' tãky' rih 
[ã] 

'eu já cantei' 

As vogais posteriores arredondadas f o/, f o: f, /Õ/ e 
/Õ: / variam livremente de [o J médio a [ u J alto. 

'wo: 'niq 
[o:, u:J 

'mosquito' 

'jy'koh 
[o, u] 

'sal' 

- - ..... A vogal nao arredondada /y/ tem um amplo ambito 
de variação. Em sílabas acentuadas e em início de palavra 
ocorrem as variantes altas central ou posterior [ i], [ 1]. 
Depois de /k/ em sílabas átonas ocorrem variantes muito 
breves; a qualidade vari a de um vocoide centralizado mé
dio-anterior [ l J na vizinhança de vogais anteriores, a cen
tral m~dio[ a] 1:ª vizinhança de vogais posteriore_~: /y/ e 
/y: / tonicos sao geralmente pronunciados como Li] alto e 
posterior. 

y'taky'nyq 
[i] e [a J 

'ele agtienta' 

'pyk 
[i] 

'mel' 

o'hy: r 
['í] 

'coruja' 

As vogais nasalizadas /y/ e /y:/ soam geralmente 
como [ ãJ central médio, exceto em início de P2-lavra, quan
do podem ser elevadas e posteriorizadas até [í]. 

[fj'to:q 
# 

'ele e curto' 
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'o' t:n' ~Yw 
[ã] 

'ele (bicho) é pesado' 

3. MORFOLOGIA NOMINAL. 

3. 1. Palavras nominais. Dentro dos propósitos ao pre
sente estudo, os nomes se definem como a classe de ele
mentos lexicais que apresentam a estrutura intensa: pre
fixo de pessoa obrigatório ou optativo, radical, qualificador 
optativo, sufixo derivacional optativo (aumentativo ou dimi
nutivo), sufixo de plural optativo.-

Os radicais nominais podem ser simples (consistindo 
de um morfema só de raiz), compostos (consistindo de dois 
ou mais morfemas de raiz), complexos (consistindo de 

r 
morfemas de raiz juntamente com nominalizadores ou for-
mantes de radical) ou compostos-complexos 1(vide Radicais 
Nominais 3. 2.) 

Os afixos nominais incluem uma ordem de prefixos 
(marcadores de pessoa) e duas ordens de sufixos (a série 
derivacional que inclui o aumentativo e o diminutivo, e o 
plural inflexional). 

3. 1. 1. Prefixos de pessoa. Há dois tipos de posse em 
Ofaié: obrigatória e optativa. Há também uma pequena 
classe de radicais nominais que não podem ocorrer com 
prefixos possessivos. 

Há uma série de possessivos optativos e três séries 
de possessivos obrigatórios. Podemos designá-los, con
forme a primeira pessoa do singular, como a série la-} de 
possessivos facultativos, e as séries ( s-}, (sy-} J e { jf-J 
de possessivos obrigatórios. 

A série la-} inclui: a- 'primeir! pessoa do singu
lar' ; E.- 'segunda pessoa do singular' ; y- 'terceira pessoa 
do singular' ; 'aka- 'primeira pessoa do plural' ; 'Ek~- 'se
gunda pessoa do plural'. 

a-' jt.q' kÕroq 
1 minha panela' 
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t.- 'j eq' kÕroq 
" 'panela de voce' 

y-'jEq'kÕroq 
'panela dele' 

1 aka- 'jt,q' kÕroq 
'nossa panela' 

'~kt:-' je.q' kÕroq 
...... 

'panela de voces' 

Esta série ocorre também com 'arco', 'arroz', 'corda', 
'galinha', 'mulher', 'peixe', 'porco', 'urucum', e 'vaca'. 

Os prefixos plurais 'aka- e 'eke- (tanto nesta série, 
como na série { sy-} abaixo) têm alomorfes ak- e t:k- que 
ocorrem com os radicais nominais que começam por /k/ 
ou /p/. 

'ak - ky' tyiq 
'nosso peixe' 

'tk-ky' tyiq 
...... 

'peixe de voces' 

ak-'wir'wah 
'nosso porco' ('pir' wah 'porco') 

A série t s-} ocorre com um pequeno grupo de nomes 
que denotam as partes do corpo. Inclui: 8- 'primeira pes
soa do singular'; 'segunda pessoa do singular' não marca
da ; h- 'terceira pessoa do singular'; 'aka- 'primeira pes
soa do plural' ; 'f k€. - 'segunda pessoa plural'. Os radicais 
nominais que ocorrem com esta série têm alomorfes ini
ciados por f l. f no singular e com f Sé.{ no plural. 

1 s-t:n' syh 
'meu coração' 

fn' ~yh - ...... 'coraçao de voce' 

h-e.n'syh 
'coração dele' 
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'aka-sE:n'S'yh 
'nosso coração' 

1 Ekt.-sen' §yh 
- A 1 coraçao de voce' 

Esta série ocorre também com 'boca' e 'rabo'. 

A série [ jÍ} foi observa~o com cinco nomes que de
notam partes do corpo. ~ tao irregular que preferimos 
dar os cinco paradigmas completos. 

jÍ-'pan' st:q 
'minha unha ' 

Í-'pan' séq 
A 

'unha de voce' 

ni-'pan' Séq ou ini- 'pan' S'~q 
'unha dele' 

- V 'aka -i-' pan' st:..q 
'nossa unha' 

'tkE.-Í-'pan'st:.q 
A 

'unha de voces' 

j-'Íj'saq 
'meu dedo' 

1 Í' saq ..... 
'dedo de voce' 

y - 1 jíj 1 saq 
'dedo dele' 

'aka- 1 jÍj' saq 
'nosso dedo' 

'Ekt:-'jÍj' ~aq 
A 

'dedo de voces' 

a~y-' jÍj 
'minha mão' 

1 r-. lJ - ..... 'mao de voce' 

, 
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y- 'jÍj 
'mão dele' 

'aka - 1 jÍj 
'nossa mão 1 

'Ek f-' jÍj - ...... 'mao de voces' 

1ajÍ-sEj 1haq 
'meu nariz' 

i-sej'haq 
'nariz de você' 

ini-' sc..j' haq 
'nariz dele' 

'akaji - 1 sc..j'haq 
'nosso nariz' 

'E.ktji-' st.j'haq 
'nariz de vocês 1 

-'a - 'jih' to' pE. 
'minha orelha' 

'Íh' to'p€. 
...... 

'orelha de voce' 

y- 'jÍh' to'pt: 
'orelha dele' 

'aka-'jÍh'to'pe. 
'nossa orelha' 

'E.ké-' jÍh' to' pt: 
...... 

'orelha de voces' 

A série ( ~y-} ocorre com o restante dos radicais 
que tomam prefixos possessivos obrigatórios. Inclui: 
'asy- ou ~y- 'primeira pessoa do singular'; y- 'segunda 
pessoa do singular'; y- 'terceira pessoa do singular; 'aka
'primeira pessoa do plural 1 ; e ' E.kE- 'segunda pessoa do 
plural'. 
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asy-'hih 
'meu osso' 

y-'hih 
A. 

'osso de voce' 

y-' hih 
'osso dele' 

'aka-' hih 
'nosso osso' 

1 lkE.- 1hih 
A. 

'osso de voces' 

sy-'par 
~ 

'meu pe' 

'ak-war 
~ 

'nosso pe' 

A ocorrência desta série foi observada em 'dedo de 
pé'' 1 rosto'' 'pescoço', e 1pé1 (com a variante sy- da pri
meira pessoa do singular) e em 'cabeça', 'cabelos', 'den
te', 'ombro', e 'pele' (com a variante 'asy- da primeira 
pessoa do singular). 

Dois outros marcadores de pessoa ocorrem com no
mes que aparecem no material. O prefixo o- é empregado 
para indicar posse de animal: 

o-'pe 
1braço de bicho, asa' 

o-'h€kt:'jiq 
'rabo de bicho' 

O prefixo ir- parece ser uma terceira pessoa do plural: 

ir-' ji-qt. 
1 cabelos deles' 

3. 1. 2. Sufixos. As palavras nominais apresentam duas 
ordens de sufixos: uma ordem derivacional com dois 
membros--diminutivo e aumentativo; e uma ordem infle
xional com um só membro--plural. Ocorrendo as duas or
dens, a derivacional precede a infl.exional. 
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Classe de Isolado Diminutivo Aumentativo Plural 
radical -'t - • 'n - ' ra: q - 'ta: q - E, - j f.. 

1 -CVh , CV CV CV: CVq 

2 -CVq CV CVh CVq 

3 CVr CV: CV: CVr 
' 

4 'Vq, Ce : h 'V, Ce: 'V, Ce: 'V , Ce: 

' 

5 Vq, Ce.: q V, CE: Vn, Ct-: . n Vn, CE. : • n 

6 Ca : q Ca: Cah Ca: 

7 CVw, CVj CVw, CVj CVw, CVj CVw, 

8 CVg CVg CVg CVg. n 

QUADRO III 

Resumo: a l omorfes dos radicais e sufixos 

As classes de radicais nominais estão alistadas no eixo vertical com a s formas 
característ icas das sílabas finais dos seus alomorf es de ocorrência isolada. 
Os alomorfes dos sufixos diminutivos, aumentativos, e plurais estão alistados 
no eixo horizontal . A s interseções são ocupadas pelas formas da sílaba final 
dos alomorfes do radical • 

' j 
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Os sufixos condicionam a escolha do alomorf e do ra
dical nominal, e por sua vez têm alomorfes cuja escolha é 
condicionada pelo radical. (Vide Quadro III). Este condi
cionamento mútuo pode ser descrito do ponto de vista f ono
lÓgico de acordo com a forma da sílaba final do alomorfe 

..... 
do radical em sua ocorrencia isolada. Os radicais da 
classe 1 terminam em CVh ou CV; classe 2 em CVq; clas
se 3 em CVr; classe 4 em Ce: ou 'V; classe 5 em Cc:, ou 
V; classe 6 em Ca: ; classe 7 em CVw, ou CVj; classe 8 
em CVg. 

.... 
3. 1. 2. 1. O diminutivo tem tres alomorfes: -'. n. ocorre 
com radicais das classes 6, 7, e 8: 

- v y' sa: - . 'n 
'semente pequena' 

'hêw-. 'n 
1rã pequena' 

, 

'ht...g-. 'n , 
'arvore pequena' 

-'t 7 ocorre com radicais das classes 1, 2, 3, 4, e 5, 
quando o diminutivo está em final de palavra: 

'wo'ji-t 
'paca pequena' 

'kt'tt-t 
'pedra pequena' 

'k i' to-t 
'papagaio pequeno' 

o'hy: -t 
'coruja pequena' 

ky'ty'i-t 
'peixe pequeno' 

'waky' te: -t 
'lagarto pequeno' 

yky'te: -t 
'cabeça pequena dele' 
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'to' y-t 
'urubu pequeno' 

-'t. n ocorre com os mesmos radicais com que ocorre -'t, 
nos casos em que o diminutivo vem seguindo de plural: 

'kt'to-t. n-jt:. 
'papagaios pequenos' 

o 1 hy : - t. n - j f. 

'corujas pequenas' 

. ..... 
3.1. 2. 2. O aumentativo tem tres alomorfes: -'ra :q ocor-
re com radicais da classe 3: 

'hyh 1 pa : - ' ra : q 
'mandioca grande' 

-'ta:q ocorre com radicais das classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 
8 quando o aumentativo está em final de palavra: 

'ki'jin'hi: -'ta :q 
'faca grande' 

1 pin' Wé. 't E.: - 'ta: q 
'lontra grande' 

1 ko 'nih - 1 ta : q 
' cobra grande' 

'py' i - 'ta: q 
'lagoa grande' 

'y : ' tE... : n - ' ta : q 
'flor grande' 

'peq 'krÍyn- 1 ta: q , 
'passaro grande' 

-'ta: ocorre com os mesmos radicais que -'ta :q quando o 
aumentativo é por sua vez seguido do plural: 
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'ko 'nih-' ta: -ie. 
V 

'cobras grandes' 

'ki' j in' hi : - ' ta : - je. 
'facas grandes' 
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3. 1. 2. 3. O plural tem dois alomorf es: - e ocorre com ra -
dicais das classes 1 e 2: 

V 'yh'pat'sfq-t 
'cavalos' 

'pir'waq-e.. 
'porcos' 

'wo' gy'nyq- l 

' cervos' 

- jt ocorre com radicais das classes 3, 4., 5, 6, 7, e 8, e 
com o diminutivo: 

'jyky'htg. n-je: 
'arcos' 

'pek'ta~-jL 

'morcegos' 

'ht g' tl. w-jE. , 
'ra1zes' 

'htw-.n.jE 
1rãs pequenas' 

'y-~f: -t. n-jE: 
'dentes pequenos dele' 

l 

' 

..... 
Os radicais da classe 1 tem um alomorfe que ocorre 

isoladamente terminado em CVh ou CV; um alomorfe ter
minado em CV que ocorre diante do diminutivo -'t; um 
alomorfe terminado em CV: que ocorre diante do aumenta
t]vo -'ta:q; e um alomorfe terminado em CVq que ocorre 
diante do plural -E.: 

'wo'jih 
'paca' 

'wo'ji-t 
'paca pequena' 

1 wo' ji: - 'ta: q 
'paca grande' 
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'wo'jiq-t: 
'pacas' 

'wo' gy'ny 
'cervo' 

1wo' g y 'ny-t 
'cervo pequeno' 

'wo'gy'ny: -'ta :q 
'cervo grande' 

'wo' gy'nyq-e 
'cervos' 

Os radicais da classe 1 incluem: 
za' 'coração' 'orelha' 'faca' , , , , 
'sapo'. 

'braço', 'caminho', ' cin
' l ontra', 'mate', 'porco', 

Os radicais da classe 2 têm um alomorfe terminado 
em CVq que ocorre isoladamente e diante do plural -E; um 
alomorfe terminado em CV que ocorre diante do diminutivo 
-'t ; e um alomorfe terminado em CVh que ocorre diante do 
a um en ta ti vo - ' ta : q : 

'wo: 'niq 
'mosquito' 

'wo: 'ni-t 
'mosquito pequeno' 

'wo: 'nih-' ta: q 
'mosquito grande' 

'wo : 'niq-é. 
'mosquitos' 

Os radicais da classe 2 incluem: 'boca', ' cabelo', 'cava
lo' 'cobra' 'dedo' 'dedo de pé 1 'galinha' 'J'acu' 'na-

' , ' J , J 

riz', 1 ovo', 'papagaio', 'piranha 1 , 'porta', 'rabo', 'sol', , 
'sucur1 1

, 'unha', ' vaca' . 
.... 

Os radicais nominais da classe 3 tem um alomorfe 
terminado em CVr que ocorre isoladamente e diante do 
plural -jE:; e um a lomorfe terminado em CV: que ocorre 
diante do diminutivo -'te do aume:Rtativo -'ra:q: 

202 

... 



y'par 
I' 

'pe dele' 

y'par-je 
I' 

'pes dele' 

y'pa:-t 
I' 

'pe pequeno dele' 

y' pa : - ' ra : q 
'pé grande dele' 

Os radicais da classe 3 incluem 'coruja', ' costas' , 'man
dioca', 'mato', 'noite', 'panela', e 'pica-pau' . 

..... 
Os radicais nominais da classe 4 tem um alomorfe 

terminado em 'V q ou C e: h, que ocorre isoladamente; e um 
alomorfe terminado numa sílaba aberta ('V ou Ce:) que 
ocorre diante do diminutivo - 1t, do aumentati'lo -'ta:q, e 
do plural -jE : 

1 ky' ty'iq 
'peixe ' 

'ky'ty'i-t 
'peixe pequeno' 

'ky' ty' i - 1 ta: q 
'peixe grande' 

'ky'ty'i-jt. 
'peixes' 

'waky' te: h 
'lagarto' 

'waky' te: -t 
'lagarto pequeno' 

1 waky' te : - 'ta : q 
'lagarto grande' 

'waky'te: -jE 
'lagartos' 

I 

Os radicais da classe 4 incluem 'lagoa' e 'saliva'. 
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Os radicais nominais da classe 5 tem um alomorfe 

terminado em Ct,: q ou V q que ocorre isoladamente; um 
alomorf e terminado numa sílaba aberta (Ct. : ou V), que 
ocorre diante do diminutivo - 1 t; e um alomorfe com /n/ fi
nal (CE::. n ou Vn), que ocorre diante do aumentativo -'ta :q 
e do plural - je: 

'y:'tE.:q 
'flor' 

' y:'te:: -t 
'flor pequena' 

'y: 'té : . n - 'ta : q 
1 flor grande' 

'y:'te.:.n-jf: 
'flores' 

1p€..k1 tayq 
'morcego' 

'pé k' ta' y - t 
'morcego pequeno' 

' p t k' ta yn - ' ta : q 
' morcego grande' 

'pt..k' tayn-'jE. 
'morcegos' 

, 

Os radicais da elas se 5 incluem: 'água ' , 'cabeça' , 'milho', 
'mulher', 'nuvem', 'pássaro', 'pescoço', 'sangue', 'terra', 
e 'urubu'. 

...... 
Os radicais nominais da classe 6 tem um alomorfe 

terminado em Ca: q que ocorre isoladamente; um alomorfe 
terminado em Cah, que ocorre diante do aumentativo 
- 'ta: q; e um alomorfe terminado em C a:, que ocorre dian
te do diminutivo - . 'n e do plural -jt.: 
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'y' ~ah - ' ta : q 
'semente grande' 

'y' ~a: -jE. 
'sementes' 

Os radicais da classe 6 incluem: 'arroz', 'piolho', e 'pol
vorim'. 

Os radicais nominais da classe 7 têm um só alomor
fe terminado em CVw ou CVj, que ocorre isoladamente, 
diante do diminutivo -. 'n, do aumentativo -'ta :q, e do plu
ral -jl: 

'tej(q) 
'carrapato' 

'tej-. 'n 
'carrapato pequeno' 

'tej-'ta:q 
'carrapato grande' (esta forma ocorre 
ocasionalmente como 'tej h-' ta: q. ) 

'tej-jt: 
'carrapatos' 

1hEw(q) 
•rã 

'hew-. 'n 
'rã pequena' 

' h t. w - ' ta : q 
'rã grande' 

'hew-jc 
1rãs 1 

, 

Os radicais da classe 7 incluem: 'animal' 'brasa' , , 
'fogo', •mão•, 'moscão•, 'raiz', e 'urucum' . ..... 

~ 

'ceu' , 

Os radicais nominais da classe 8 tem um alomorfe 
terminado em CV g, que ocorre isoladamente, diante do di -
minutivo -. 'n, e diante do aumentativo -'ta:q; e um alo
morfe terminado em CV g. n, que ocorre diante do plural 
-jE: 
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'ht..g(q) , 
'arvore' 

'he.g-. 'n , 
'arvore pequena' 

' h t: g- ' ta : q , 
'arvore grande' 

'hE.g. n-jf 
'árvores 71 

Os nomes da classe 8 incluem 'arco' e 'chifre'. 

3. 1. 3. Qualificadores. Os qualifi<2adores são tentativa
mente analisados como ocorrendo entre o radical nominal 
propriamente dito e os sufixos. são verbos descritivos que 
podem ocorrer também como predicados com marcadores 
de pessoa presos. 

1 hcg' sif:q 
'milho' 

'hEg'si€n- 'ta :q 
'milho grande' 

'heg'sien-'haiq 
'milho amarelo' 

'he: g' s ié.n - 'hai - 'ta : q 
'rrülho amarelo grande 1 

'hEg'sie: 'y: 'haiq 
'o milho é amare lo' 

'hLg'sien-'ta :q 'y: 'haiq 
'o milho grande é amarelo' 

'ht.g'sit:.n-'haiq 'y:'ta:q 
'o milho amar elo é grande' 

A 

Os qualificadores contrastam com a ocorrencia dos 
mesmos morfemas como elementos de um radical compos
to pelos seguintes fatos: a) o significado de radical mais 
qualificador é a soma dos significados individuais, enquan-
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to que o significado de um radical composto não pode ser 
previsto na base dos significados de seus constituintes. 
Compare-se 

1 yh'pat' se.q 
1 cavalo' ('animal' ? - 1pé1 - 'afiado') 

ki' jin'hi' SE q 
'faca afiada' 

b) os formadores do radical podem ocorrer entre uma raiz 
nominal e um qualificador, mas não entre uma raiz nomi -
nal e uma raiz descritiva no interior de um radical. Com
pare-se 

'pi-ln-'to:q 
1 água ( rio ) curta 1 ('água -formador de radical -
-curto' I , 

'pin'wt:'tEh 
'lontra ' ('água-fundo-?') I 

Exemplos de palavras que incluem qualificadores: 

1 tW 1hij-ga 1ni(q) 
'animal bravo' 

'pin-'haiq 
'água amarela 8 ' 

'piq-'kayn-'ta: q 
1água muito suja' 

1 sa _, jow(q) 
1 casa velha 1 

y'hiq- 'kyE.q 
'osso branco' 

3. 2. Estrutura do radical nominal. A estrutura interna 
dos radicais nominais apresenta um interessante desafio. 
Os dados existentes bastam para indicar que todas as raí
zes são monosÍlabas (ou menores do que uma sílaba no ca
so do diminutivo -'t). Parece haver uma grande variedade 
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de combinações em que estes morfemas co-ocorrem em 
compostos, mas os dados não são suficientes para permi
tirem uma identificação de morfemas completa. O resumo 
abaixo apresenta os padrões mais Óbvios, sem o intento de 
ser exaustivo. 

3. 2. 1. Raiz nominal mais raiz nominal. Em geral duas 
raízes nominais formando um composto parecem estar nu
ma relação de possuidor mais objeto possuído. 

- 'jÍj 'saq 
'dedo' (- 1 jfj 1 mão 1 , -saq 'filho') 

ky'te' saq 
'piolho' (-ky'tt:q 'cabeça', -saq 'filho') 

ky' tOWf. 1 haq 
'metal' (ky'tow~q 'sol', -'haq 'pele') 

'pt:kE..'jiq 
'pena' (-'pt..'braço', -'jiq 'cabelo')9 

'hyh'par 
. ( , , )10 'mandioca' 1hé..g 'arvore', -'par 'pe' 

3. 2. 2. Raiz nominal mais raiz descritiva. 

'kre.j'piq 
'cego' (-ky're.j 'olho', 'piq 'chato')

11 

'pij'tayq 
'nuvem' ('pij(q) 1 céu 1 , -'ta:q 'grande', 
-yq formador de radical). 

3. 2. 3. Raiz nominal mais formador de radical. Os for
madores de radical mais freqüentes são -Eq e -yq para os 
quais não se descobriu um sentido, e -'iq que parece ser 
uma forma de -'pi- 1água1

• 
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'pik'ta-yq 
'morcego' 

- 'to- yq 
'pesco ço ' 

't.ry'iq 
'sali va' ('é.req 'boca', -'iq 1 água') 

, 
Vide tambem: 'anta', 'flecha', 'gar ça', 'gato ' , 
'lagoa ', 1mãe 1 'marido' 'milho' 'm u 1 h e r' , , ' , 
'urina' 1pássaro1 'peixe ' ' sol' e 'urubu'. ' ' , ' 

'jacaré', 
'nuvem' , 

3. 2. 4. Formante de radica l mais raiz nominal. O p r i 
meiro el emento de algumas pala v.ras nominais parece ser 
um formador de radical especial ou c lassificador, antes 
que uma raiz nominal ativa. Estas incluem kt.- que parece 
classificar coisas redondas, o - ou w - que ocorre com no-
mes de animai s . 

-ky-'ti:q 
'cabe ça ' 

-ky - 'rtj(q) 
1 olho ' 

y-ky-'teq 
'ovo' 

ky- 1 tO\.V t q 
'sol ' 

o- 'hy: r 
1 coruja' 

w - 1aky1te :h 
'lagarto' 

V -w- 1 yksi' ko: raq 
'onça' 

'wo: -'niq 
'mosquito' 

'wo-'jih 
1paca 1 

, 
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3. 3. Locuções Nominais. Foram elicitados do informante 
alguns exemplos de uns poucos tipos de locuções nominais. 

..... 
Estas incluem deitico mais nome, possuidor mais nome, 
quantificador mais nome, e nome mais locativo. 

3. 3. 1. · Dêitico mais nome. 

- - - V 'y'hyq y'sEq 
'este dente' 

- V 'te'hyq ky'te'sa:q 
1 este piolho' (ou 'piolho aquÍ') 

'te'wyq 'kt' tth 
'aquela pedra' 

1 te' wyq ky' tyy' ryq 
'aquele machado' 

3. 3. 2. Possuidor mais nome. Estas são locuções cujos 
componentes ficam intimamente ligados. Os alomorfes 
não-isolados do primeiro nome ocorrem seguidos do se
gundo nome sem um prefixo de pessoa. 

1pi 1 ty' ji-ky' t E.: q 
'cabeça da anta' 

'piky'tyen- 1 st:.nsyh - ; 'coraçao do jacare' 

'p t:q'krÍén-ky' teq 
; 

1 ovo do passara' 

'pe.q'krÍtn-ni'pan' stq 
'garra (unha) do pássaro' 

'hyh1par- 1 haq 
'casca (pele) de mandioca' 

'ht.g- 1 haq 
1 casca (pele ) da árvore' 

3. 3. 3. Quantificador mais nome. 

'wy: 'ra: 'ky'ty'iq 
'muito peixe • 
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'hyg' ha 'hyg. y' pyq 
'um morro' 

1 tyky' ny' gi 1 wijky' taq 
'todas as estrelas' 

3. 3. 4. Nome mais locativo. 

'aka-sak-y 
'nossa-casa-para' 

'sa-'we.ht.q 
1 casa-dentro' 

4. MORFOLOGIA VERBAL. Dentro dos propósitos do 
presente estudo, os verbos podem ser definidos como os 
elementos lexicais que se combinam com os nomes numa 
relação de sujeito-predicado descritivo (verbos descriti
vos), ou numa relação sujeito-predicado de a Ção (verbos de 
ação). 

Os verbos devem ser descritos em três níveis: pa
lavras verbais, radicais verbais e locuções verbais. 

4.1. Verbos de ação. Os verbos de ação são marcados 
por séries características de prefixos e sufixos. Os pre
fixos incluem tempo, aspecto, pessoa e algun~ casos de 
plural. Os sufixos incluem uma série distinta de aspectos, 
e os plurais não marcados por prefixos. Os sufixos de 
plural são apresentados juntamente com os prefixos com 
que se encontram intimamente relacionados. 

4. 1. 1. Prefixos de verbos de ação. As formas verbais 
em que estão envolvidas apenas a primeira e a segunda 
pessoa são fac i 1 mente analisáveis. A segmentação de 
morfemas é fácil e não há fusão morfemica. Ao contrário, 
as formas que envolvem a terceira pessoa têm alomorfes 

- A mais complicados e fusao morfemica. Assim sendo, apre-
sentaremos nesta seção primeiramente a análise das for
mas de primeira e segunda pessoa, seguida pela análise 
parelela das formas envolvendo a terceira pessoa. 
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4. 1. 1. 1. Prefixos de primeira e segunda pessoa do indi
cativo. Os prefixos de primeira e segunda pessoa podem 
ser divididos em dois grupos: os que assinalam o modo 
indicativo e os que assinalam o modo exortativo-imperati
vo. Di scutiremos primeiramente o modo indicativo . 

Nos prefixos dos verbos de ação indicativos a ordem 
dos elementos (sufixos de plural e prefixos) é a seguinte: 
a) tempo: wí- passado. Este co- ocorre optativamente com 
o aspecto completivo. b) aspecto: t- completivo; h - in
completivo. O incompletivo ocorre optativamente com o 
tempo futuro. O aspecto neutro não é marcado. c) pessoa 
do sujeito: a- primeira pessoa (às vezes ã depois de t
completivo) ; t: - segunda pessoa. A primeira pessoa do 
singular não é marcada no tempo futuro . d) pluralidade do 
sujei to (somente com aspecto neutro): ka - primeira pes
soa do plural ; kt: - segunda pessoa do plural12 • e) tempo: 
ky' re- futuro l3 . O futuro não pode co-ocorrer com o pas
sado nem com o aspecto compl etivo . f) pessoa de objeto 
oblíquo: a- primeira pessoa ; E. - segunda pessoa. g) pl u 
ralidade do objeto oblíquo: ka - primeira pessoa do plural; 
kt. - segunda pessoa do plural 14 • h) indicador de objeto ob
líquo : 'he- . i) pessoa de objeto indireto: a - primeira 
pessoa; E. - segunda pessoa. Nos dados recol hidos não apa
recem casos de um objeto oblíquo de primeira ou segunda 
pessoa co-ocorrendo com um objeto direto de primeir a ou 
segunda pessoa; os poucos exemplos sejam de objeto dire
to ou objeto oblíquo na mesma forma en vol vem objetos di
retos de terceira pessoa l5. j) radical verbal. k) sufixo de 
plural: -ny , - qy, ·ou -y objeto direto plural; - 'E ou -' qe:. 
sujeito plural. O sujeito plural nesta posição não co- ocor
re com os prefixos de sujeito plural ka - ou -kE... . Os dois 
prefixos de plural co-ocorrem raramente, mas o plural do 
sujeito pode ocasionalmente ser marcado seguindo o plural 
do objeto. 

Os exempl os dos prefixos de primeira e segunda 
pessoa do indicativo incluem: 

'a-'ny-ny-'kE 'eu estou fazendo coi sas' (sujeito de 
primeira pessoa-objeto direto d e terceira pessoa não mar
cado-fazer-objeto direto plural- sufixo de aspecto) 
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't-'ny-ny-'ki 'você está fazendo coisas' (segunda -pessoa do sujeito-objeto direto de terceira pessoa nao 
marcado-fazer-objeto direto plural- sufixo de aspecto) 

'a-ka-'ny-ny 'nÓs fazemos coisas' (sujeito de pri
meira pessoa-plural da primeira pessoa-objeto direto de 
terceira pessoa não marcado-fazer-objeto direto plural) 

- - .... 't-kt-'ny-ny 'voces fazem coisas' (sujeito de segun-
da pessoa-segunda pessoa do plural-objeto direto de ter
ceira pessoa não marcado-fazer-objeto direto plural) 

1 a - 1 rY"n 1 eu esfrego' (sujeito de primeira pessoa-es 
fregar) 

't:-'rYn 'você esfrega' (sujeito de segunda pessoa
- esfregar) 

'a-ka- 'rYn 'nÓs esfregamos' (sujeito de primeira 
pessoa-primeira pessoa do plural-esfregar) 

•c-kt:-'rYn 1vocês esfregam' (sujeito de segunda pes
soa-segunda pessoa do plural-esfregar) 

'a-'he-'hE.j 'wtq 'isto é sabido por mim, eu sei' (su
jeito de terceira pessoa não marcado-objeto oblíquo de 
primeira pessoa-marcador de objeto oblíquo-saber) 

'l-'he-'jt:j'wt:q 'isto é sabido por você, você sabe' 
(sujeito de terceira pessoa não marcado-objeto oblíquo de 
segunda pessoa-marcador de objeto oblíquo-saber) 

1a-ka- 1he-'hE.j'we.q 'isto é sabido por nós, nós sabe
mos' (sujeito de terceira pessoa não marcado-objeto oblí
quo de primeira pessoa-primeira pessoa do plural -marca
dor de objeto oblíquo-saber) 

't:-ke..-'he-'he.j'wt:q 'isto é sabido por vocês, vocês 
sabem' (sujeito de terce ira pessoa não marcado-objeto ob-, 
11quo de segunda pessoa- segunda pessoa do plural-marca-
dor de objeto oblíquo-saber) 

' a -'he-'noh 'ele dá a mim' (sujeito de terceira pes
soa não-marcado-objeto oblíquo de primeira pessoa-mar
cador de objeto oblíquo-dar) 
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'a-'he - 'ny- ny-'kt 'ele está fazendo coisas para mim' 
(sujeito de terceira pessoa não marcado- objeto oblíquo d e 
primeira pessoa- marcador de objeto oblíquo- objeto direto 
não mar cado de terceir a pessoa - fazer - objeto direto plu
ral-sufixo de aspecto) 

t - 1a- 1ny- ny 'eu fiz coisas ' (aspecto compl etivo- su
jeito de primeira pessoa- objeto direto de terceira pessoa 
não marcado - fazer - objeto direto pl ural ) 

- - ..... t-' t.. - 'ny-ny 'voce fez coisas ' (aspecto compl etivo-su-
jeito de segunda pessoa-objeto direto de terceira pessoa 
não marcado-fazer- objeto direto pl ural ) 

t' - 1 a -' ny-ny-t. 'nós fizemos coisa s ' (aspecto com -
pleti vo- sujeito de primeira pessoa-objeto direto de tercei
ra pessoa não marcado- fazer - objeto direto pl u r al-sujeito 
plural) 

, - - ..... 1 t - 1i - 'ny- ny- t. ' voces fizeram coisas' (asp ecto com-
pletivo-sujeito de segunda pessoa - objeto direto de terceir a 
pessoa não marcado- fazer - objeto direto p lural - sujeito plu
ral) 

t -' a-E. - 'kYit 'eu matei você' (aspecto completivo- su
jeito de primeira pessoa-objeto direto de segunda pessoa
-matar) 

t - 'E - a - 'kyit 'você me matou' (aspecto completivo
- sujeito de segunda pessoa - objeto direto de primeira pes 
soa-matar) 

1wí-t- 1 e.- qa - 1ky- é. 'vocês já me mataram' (tempo 
passado- aspecto completivo - sujeito de segunda pessoa - ob
jeto di reto de primeira pessoa - matar- sujeito plural) 

t-'E-a- 'ky-nyq 'você já nos matou' (aspecto compl e 
tivo-sujeito de segunda pessoa- objeto direto de primeira 
pessoa-matar - objeto di reto plural) 

1wí- t - 1ã - 1wÕ - t. 'nÓs dormimos' (tempo passado- as 
pecto compl etivo- sujei to de p r imeira pessoa- dormir - su
jei to plural) 
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- - , 'wi-t-'a-ky'ja-e 'nos conversamos' (tempo passado-
-aspecto completivo-sujeito de primeira pessoa-conver
sar- sujeito plural) 

1wi-t- 1ã- 1ta-l 'nÓs caímos' (tempo passado-aspecto 
completivo-sujeito de primeira pessoa-cair-sujeito plural) 

t- 1ã-ky'rih •eu cantei' (aspecto completivo-sujeito de 
primeira pessoa-cantar) 

h-'a-'wÕtq 'eu vou dormir' (aspecto incompletivo
-sujeito de primeira pessoa-dormir) 

- ..... h-' E- 'wotq 'voce pode dormir' (aspecto incompleti -
vo-sujeito de segunda pessoa-dormir) 

h- 1a- 1wõ- 1t: 'nÓs vamos do~mir' (aspecto incomple
tivo-sujeito de primeira pessoa-dormir-sujeito plural) 

- A h-'e-'wo-'é 'voces podem dormir' (aspecto incom-
pletivo-sujeito de segunda pessoa-dormir-suje{to plural) 

1 

h-'a-ky'rih 'eu cantarei' (aspecto incompletivo-su-
jeito de primeira pessoa-cantar) 

..... 
h-'l-ky'rih 'voce pode cantar' (aspecto incompleti-

vo-sujeito de segunda pessoa-cantar) 
- A h-'L-'kaw 'voce pode ir' (aspecto incompletivo-su-

jeito de segunda pessoa-ir) 
A 

h-'e:-'taiq 'voce pode cair' (aspecto incompletivo-su-
jeito de segunda pessoa-cair) 

-'krt:-'hyq 'eu virei' (sujeito de primeira pessoa nao 
marcado-tempo futuro-vir) 

'a-ky'rE:.-'hyq--'ky--'é.q 'nÓs viremos' (sujei to de 
primeira pessoa-tempo futuro-vir-morfema não-identifi
cado-sujeito plural) 

'l -ky' re.- 'hyq- - 1 ky- - 'cq 1 vocês pódem vir' (sujeito 
de segunda pessoa-tempo futuro-vir-morfema não identi
ficado- sujeito plural) 

h- 1e-ky're-'hyq 'você pode vir' (aspecto incompleti
vo-sujeito de segunda pessoa-tempo futuro-vir) 
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'krt:-.'taiq 'eu cairei' (sujeito de ·. primeira pessoa -nao marcado-tempo futuro - cair) 

' kr~ -'rÍq 'eu puxarei' (sujeito de primeira pessoa 
não marcado-tempo futuro-puxar) 

4. 1. 1. 2. Prefixos de primeira e segunda pessoa do exor
tativo. Os verbos exortativos incluem dois imperativos e 
dois exortativos . 

O imperativo com objeto oblíquo parece consistir de: 
prefixo imperati vo p - e marcador de objeto oblíquo 1 e-, 
seguido pela ordem costumeira de objeto direto, radical 
verbal e sufixos . A pessoa do objeto oblíquo vem indicada 
por uma forma livre de objeto oblíquo depois do verbo. . 

..... 
p-'e-'no--a-'heq 'de isto para m im' (imperativo ob-

líquo-marcador de o b j e to oblíquo-dar-primeira pessoa
- marcador de objeto oblíquo) 

p-'e-'ny-ny--a-'heq 'faça coisas para mim' (impe
rativo oblíquo-marcador de objeto oblíquo- objeto direto de 
terceira pessoa não marcado-fazer-objeto direto pl ural
- primeira pessoa - marcador de objeto oblíquo) 

O imperativo simples consiste do prefixo imperativo 
j - seguido pela ordem costumeira de sujeito, radical ver 
bal e sufixos. 

j - 1 t. - 1 kãw 1 vál 1 (imperativo-sujeito d e segunda pes
soa -ir) 

j - 't. -'hyq 'venha! ' (imperativo- sujeito de segunda 
pessoa - vir) 

- ..... -j-'E-'kaw-e 'voces vaol ' (imperativo-sujeito de se-
gunda pessoa-ir- sujeito plural) 

O imperativo negativo 16 consiste do prefixo negativo 
'~a, e do prefixo imperativo negativo w - seguido p el a or
dem costumeira de prefixos de sujeito e objeto, radical e 
sufixos . 

V A - ( 'sa-w-'c-q-'to-qe. 'voces nao toqueml' negativo-im-
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perativo negativo-sujeito de segunda pessoa-objeto de ter
ceira pessoa- tocar-sujeito plural) 

1sa-w-'e- 1kãw-E 'vocês não vão~' (negativo-impera
tivo negativo- sujeito de segunda pessoa-ir- suje ito plural) 

O exorta tivo é marcado por prefixos 'y'jÍ- ou ~í- que 
ocorrem em posição de sujeito. 'y'jÍ- pode co- ocorrer 
com o aspecto incompletivo. O campo d e uso das duas for
mas não ficou determinado. 

'y' jÍ- ' kãw-'€. 'vamos' (exortativo-ir-sujeito plural) 

1h -'y' j Í- 1kãw -'E ' vamos' (aspecto incompletivo-exor
t ativo-ir - sujeito plural) 

'~i- 1 kãw-'E. 'vamos' (exortati vo-ir - sujeito plural) 

4. 1. 1. 3. Prefixos de terceira pessoa do indicativo. A or
dem dos elementos nas formas verbais envolvendo a ter
c eira pess oa é a mesma que a das formas de primeira e 
segunda pessoas. A compl exidade é, porém, maior, devi
do em parte a uma variedade maior de alomorfes, em par
te a uma maior incidência de fusão, e em parte a um mai
or número de distinções êmicas--incluindo os traços d e 
definido/indefinido no objeto e humano/animal no sujeito. 

As formas de terceira pessoa estão aqui apresenta
das em forma de quadro. Os a lomorfes do aspecto com -
pletivo e incompletivo estão incluídos 17 • 

3ª singul a r 
a 

3 plural 

sem objeto com objeto com objeto com obje to 
seguinte oblíquo de d i r e to de direto de 

1ª ou 2ª 1ª ou 2ª 3ª singular 
pessoa pessoa 

w- 4>- ' y- •wi- <1>- 4>- 'wÍ-n-'yq- ~ -'w1-n - 'y-

w -4>-'y- 'wÍ-4>-<1>- 'wÍ-n-~- 'wÍ-n- 'y-

QUADRO IV 

T empo passado e aspecto completivo 
com sujeito de t e rceira pessoa. 

com objeto 
direto de 
3ª plural 

' wi-n-~-

'wf-n-4>-
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-
aspecto independente 

tempo futuro aspecto de tempo 

incompletivo com objeto em outras 
oblíquo -posiçoes 

a . 1 3 s1ngu ar 
humano n- 1y-ky1re- 'y- q,- 'y-

a 
plural 3 

humano n - 'y-ky' re. - 'y- 1 i-

singular 
animal -- - - 'o-

plural 
animal -- -- 1 tl - ' 'te k-

QUADRO v-
T empo futuro e aspectos incompletivo e independente 

de tempo com sujeito de terceira pessoa. 
, 

Objeto Oblíquo Objeto Direto 

com sujeito de com sujeito de 
3ª pessoa 1 a e 2ª pessoa 

3ª singular 
definida 'hy-'he- ~-'he- ( t-, t- , q-

3ª singular 
indefinida 'hy-'he- q>-' he- -y-

3ª plural 'ir-'he- cp-'he- i-

QUADRO VI 

Objetos oblíquo e direto de terceira pessoa. 

1 

Exemplos envolvendo a terceira pessoa incluem: 

1y- 1wi- 1kt. 'ele está bebendo' (suj~ito de terceira 
pessoa-beber-sufixo de aspecto) 

'y-'wt.-'kt:. 'ele está cavando' (sujeito de terceira 
pessoa-cavar- sufixo de aspecto) 

'y-' jy 1 ele corre' (sujeito de terceira pessoa-correr) 
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1·y-'ji- 1ke: 'ele está cortando' (sujeito de terceira 
pessoa-cortar-sufixo de aspecto) 

1y- 1wõ-nã 1 ele dorme' (sujeito de terceira pessoa
-dormir-morfema não identificado) 

1 o-Et- 1kyiq 1 ele (=jaguar) o (=meu amigo) mata' (su
jeito animal singular-objeto direto de terceira pessoa defi
nido-matar) 

10-'pak'waq 'ele (=papagaio) voa' (sujeito animal 
singular-voar) 

1t€.k-'wak'waq 'eles (=papagaios) voam' (sujeito ani
mal plural -voar) 

1y-'rYn 'ele esfrega' (sujeifo de terceira pessoa-es
fregar) 

'i-'rYn 'eles esfregam' (sujeito de terceira pessoa 
do plural -esfregar) ,. 

'hy-'he-'ht:j'wE 'isto é compreendido por ele', ou 
'ele compreende' (sujeito de terceira pessoa não marcado
-objeto oblíquo de terceira pessoa-marcador de objeto ob
líquo-compreender) 

'ir-'he-'he:j'wt 'isto é compreendido por eles' ou 
'eles compreendem' (sujeito de terceira pessoa não mar
cado-objeto oblíquo de terceira pessoa do plural-marca
dor de objeto oblíquo-compreender) 

'hy-'he-'ny-ny-'kt. 'ele faz coisas para ele' (sujeito 
de terceira pessoa não marcado-objeto oblíquo de terceira 
pessoa-marcador de objeto oblíquo-objeto direto de tercei
ra pessoa não marcado-fazer-objeto plural-sufixo de as
pecto) 

w-'y- 1 riq 1 ele já bebeu' (tempo passado-sujeito de 
terceira pessoa -beber) 

w-'y-'taiq 'ele já caiu' (tempo passado-sujeito com
pletivo de terceira pessoa-cair) 

w- 1y-q- 1we.-hoh 'ele mordeu algo' (tempo passado
sujeito de terceira pessoa-objeto direto de terceira pes
soa -morder) 
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'y-'wÕe.q 'ele pode dormir' (sujeito incompletivo de 
terceira pessoa-dormir) 

'y-'wÕ-'l 'eles podem dormir' (sujeito incompletivo 
de terceira pessoa-dormir-sujeito plural) 

.... 
h-'€. -q-'now 'voce pode empurrar isto' (aspecto in-

compl etivo-sujeito de segunda pessoa-objeto de terceira 
pessoa-empurrar) 

.... 
h-'é.-'he-'woq 'voce pode chupar algo' (aspecto in-

completivo-sujeito de segun,da pessoa-objeto o b 1 í q u o de 
terceira pessoa não marcado-marcador de objeto oblíquo
-chupar) 

h-'E.-'he-'no 'você pode dar' a alguém' (aspecto in
completivo- sujeito de segunda pessoa-objeto o b 1 í q u o de 
terceira pessoa não marcado-marcador de objeto oblíquo
- dar) 

n- 1·y-ky'rt-'hyq 'ele virá' (aspecto completivo-su
jeito de terceira pessoa-tempo futuro-vir) 

n-' y-ky' rE- -' hyq-' ky- 'e: ' eles virão' (aspecto com -
pletivo-sujeito de terceira pessoa-tempo futuro-vir-mor
fema não-identificado-sujeito plural) 

n- 1y-ky'rE.- 1kãw 'ele irá' (aspecto completivo-su
jeito de terceira pessoa-tempo futuro-ir) 

n-'yq-a-'kYit 'ele me matou' (aspecto completivo
- sujeito de terceira pessoa-objeto direto de primeira pes
soa-matar) 

n-'yq-t:-'kyit 'ele matou você' (aspecto completivo
-sujeito de terceira pessoa-objeto direto de segunda pes
soa-matar) 

n -'y-t-'kyit 'ele o matou' (aspecto completivo-sujei
to de terceira pessoa-objeto de terceira pessoa-matar) 

n-' yq-a-' ky-ny 1 ele nos matou' (aspecto completivo
-sujeito de terceira pessoa-objeto direto de primeira pes
soa- matar-objeto direto plural) 

n-'i-' ky-ny 'ele os matou' (aspecto completivo-su-
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jeito de terceira pessoa não marcado-objeto direto de ter
ceira pessoa do plural-matar-objeto· direto plural) 

- - - - · - '* 'wi-n- 'y-t-'ky- E ou 'wi-t-' ky-e. 'eles ja o mataram' 
(tempo passado-.aspecto completivo-sujeito de terceira 
pessoa-objeto direto de terceira pessoa-matar-sujeito plu
ral; ou tempo passado-sujeito de terceira pessoa não mar
cado-objeto de terceira pessoa-matar-sujeito plural) 

1wf-n-i- 1ky-ny 'eles já os mataram' (tempo pa'ssa
do-aspecto completivo-sujeito de terceira pessoa não mar
cado-objeto direto de terceira pessoa do plural-matar-ob
jeto direto plural) 

t-'a-t-'kyit 'eu o matei' (a~pecto completivo-sujeito 
de primeira pessoa-objeto direto de terceira pessoa-ma
tar) 

'wi'-t-e.-t-'ky-E 'vocês já o mataram' (tempo passa
do-aspecto completivo-sujeito de segunda pessoa-objeto 
direto de terceira pessoa-matar-sujeito plural) 

t- 1a-qy- 1kyit 'eu matei alguém indefinido' (aspecto 
completivo-sujeito de primeira pessoa-objeto direto inde
finido de terceira pessoa-matar) 

t-' E.-qy- 1kj-it 'você matou alguém indefinido' (aspec
to completivo-sujeito de segunda pessoa-objeto direto in
definido de terceira pessoa-matar) 

- . - ....... t-'E.-qi-'ky-ny 'voce os matou' (aspecto completivo-
-sujeito de segunda pessoa-objeto direto de terceira pes
soa do plural-matar-objeto direto· plural) 

- - - - - Â ~ 'wi-t- 1 f--qi- 1 ky-E. ou 'wi-t-' t.-qi_-'ky-ny 'voces ja os 
mataram' (tempo passado-aspecto completivo-sujeito de 
segunda pessoa-objeto direto de terceira pessoa do plural
-matar-sujeito plural; ou tempo passado-aspecto comple
tivo-sujeito de segunda pessoa-objeto direto de terceira 
pessoa do plural-matar-objeto direto plural) 

'krc.-t- 1kj-it 'eu o matarei' (sujeito de primeira pes
soa não marcado-tempo futuro-objeto direto de terceira 
pessoa-matar) 
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kr-'i-'ky-ny 'eu os matarei' (sujeito de primeira 
pessoa não marcado-tempo futuro-objeto direto de terceira 
pessoa plural-matar-objeto direto plural) 

w-'y-sc'hcg 'ele já riu' (tempo passado-sujeito de 
terceira pessoa-rir) 

4.1. 1. 4. Outros prefixos. Além dos prefixos · já discuti
dos, ocorre na posição de objeto direto um prefixo recí
proco sr-' podendo a forma verbal ·completa ser precedida 
por um prefixo negativo -sa. 

- \/ - , \v-'y-st-'ky-E:. 'eles ja se mataram um ao outro' 
(tempo passado-sujeito de terceira pessoa-objeto recípro
co-matar-sujeito plural) 

'se:-s'é 1hih 'eles se procuram um ao outro' (sujeito 
de terceira pessoa não marcado-objeto recíproco-procu
rar) 

1wi-n- 1y-se::-'st:rÕiq 'ele já almoçou (junto)' (tempo 
passado-aspecto completivo-sujeito de terceira pessoa-ob
jeto recíproco-almoçar) 

'wi-n-'y-se:-'st.rÕ-E 'eles já almoçaram juntos' 
(tempo passado-aspecto completivo-sujeito de terceira 
pessoa-objeto recíproco-almoçar-sujeito plural) 

1wi-t- 1ã-sê-'strÕiq 'eu já almocei' (tempo passado
-aspecto completivo-sujeito de primeira pessoa-objeto re
cíproco-almoçar) 

wf-t- 1 ã-sé-'~trÕ-E. 'nós já almoçamos' (tempo pas
sado-aspecto completivo-sujeito de primeira pessoa-objeto 
recíproco-almoçar-sujeito plural) 

'sa-ky'r.t- 1kãw 'eu não irei' (negativo-sujeito de 
primeira pessoa não marcado-tempo futuro-ir) 

'~a-h-'é-ky'rt:-kãw 'você não irá' (negativo-aspecto 
incompletivo-sujeito de segunda pessoa-tempo futuro-ir) 

'~a-n- 1 y-ky'rt- 1 kãw 'ele não irá' (negativo-aspecto 
completivo-sujeito de segunda pessoa-tempo futuro-ir) 

'){ -v v' - -':::;a-t- 1a-s€..-'SE:roiq 'eu nao almocei' (negativo-as-~ 
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pecto completivo-sujeito de primeira pessoa-objeto recí
proco-almoçar) 

'sa-ky'rt:.-t-'kYit ' eu não o matarei' (negativo- sujei
to de primeira pessoa não marcado-tempo futuro-objeto 
direto de terceira pessoa-matar) 

'~a -n-'y-' ta -qe. 'eles não cairam' (n egativo-as pecto 
completivo-suje i to de terceira pessoa-cair-sujeito plural). 

4. 1. 2. Sufixos de verbos de a ção. Além dos sufixos de 
plural já descritos juntamente com os prefixos de pessoa, 
há um certo número de sufixos que parecem indicar diver
sos tipos de aspecto. Alistamos aqui, com exemplos, os 
que conseguimos identificar: 

.... 
-kC ou -gt ' continuativo'. As regras de , ocorrencia 

desses alomorfes não são conhec idas . 

' akat'ti-g€. 
'nÓs estamos agarrando algo' 

'ht:.ky'J. Íj - g E. 

'voce pode estar esmajando a lgo' 

'y' wi -gé.. 
; 

'ele esta bebendo' 
V 

ky' sy- ' kE. 
'isto está boiando' 

'yky'ri -ge 
'ele está cantando ' 

'y'we-kf. 
; 

'ele esta cavando' 

'y' jij-gê 
; 

' el e esta cortando' 

'si-ke 
'ele está deitado' 

1 S EkE.t1 Si-gt: 
'eles e stão lutando ' 
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-qa 'repetição'. 

'jE 1ka-qa 
1vá novamente~' 

'ht: 'ka-qa 
...... . 

'voce pode ir novamente' 

-teh 1 repetição'. 

'wy'tai-teh 
'ele caiu novamente' 

-qja, 'potencial' com verbos negativos, traduzido por 
' ainda não•. Os alomorfes desta forma parecem ser: -qja 
singular, e -nha plural ocorrendo depois de vogais, - 'inha 
plural ocorrendo depois de oclusivas . 

1sa 1 ny' st:.rÕ-qja 
'ele a inda não comeu' 

'sa 1 tãst:' st:rÕ-qja 
1 eu ainda não comi' 

's'nyse.' SErÕ-nha 
'eles ·ainda não comeram' 

'S'a 1nyq'wik- 1inha 
'eles ainda não beberam• 

'~a'taq 1 wik- 1 inha 
'nós ainda não bebemos' 

Há ainda um resíduo não analisado de fdTinas deste grupo: 

~i' kãw-. n. ha 
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'vamos novamente• 

ha 1ret1kãyit-qja 
'eu ainda o estou matando' 

1 hÍqÍ enfático. 

'yky' rjw- 1 hÍqÍ 
'(o lugar) é muito limpo' 
(no sentido de haver árvores sem mato) 

, 

... 

.., 

... 

.. 



.. 

kre' kãw- 'hiqi 
'eu irei mais longe' 

..... . 
4. 1. 3. Radicais verbais. Observamos tres tipos de es-
trutura interna nos radicais verbais: composição, sufixa
ção derivacional, e prefixação de um elemento causativo ou 
transitivador. 

Entre os radicais verbais que são quase certamente 
compostos estão os seguintes: 

-'wE.h- 'toq 
'ser arcado' 
(-'wt: 'cavar'; -'toq 'alto'--ver 'morro') 

-'je.q-'kJit 
'atacar' 
(-'j(. 'morrer assassinado'; - 1kYJ.t 'matar') 

- 1i- 1kãw 
'ir beber' 
('pi-E.q •água'; - 1kãw 'ir') 

Alguns verbos apresentam um elemento final de pa
lavra não acentuado que não co-ocorre com todos os sufi
xos inflexionais. Estes elementos incluem -it, -iq, -w, e 
- E.q. Comparem-se os seguintes grupos de verbos: 

'ta t' ky-it 
'eu o matei' 

1hE'ta-iq 
..... 

'voce pode cair' 

'j€.1kã-w 
..... 

'voce vai' 
(a manutenção de -w 
não está explicada) 

'j f.' kã - -q a 

'ni-ky--ny 
'ele os matou' 

' wi' tã' ta - - f.. , , 
'nos ca1mos' 

'jE.'kã-w--f 
..... -'voces vao' 

antes do sufixo de sujeito plural 

..... , 
'voe e va novamente~' 

'hE.'wÕ-eq ..... 
'voce pode dormir' 

1y 1wõ-- 11t: 

'eles podem dormir' 
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Em alguns verbos, a anteposição dos elementos ky
ou kt.- parece exercer uma função causativa ou transitiva
dora. 

- ky- 1 jÍj (q) 
'apertar' 
(de - jÍj ' mão1

) 

-ky - 1 ry- w 
'limpar' 
(de - 1 ryq 'liso') 

ke..-t-' ~i 
'lutar' 
(de -' si 'deitar') 

4. 2. Verbos descritivos. Os verbos desc riti vos diferem 
morfologicamente dos verbos de ação pelo fato de ocorre
rem com uma outra classe de prefixos de pessoa, e por 
co-ocorrerem com os sufixos derivacionais de aumentati vo 
e diminuti vo. 

Parecem-nos ser duas a s classes de verbos descri
tivos . P udemos observar um fragmento de paradigma 
ocorrendo com radicais iniciados por / t.. / : 

h-'t:, syh 
'ele está frio ' 
(terceira pessoa-frio) 

h-'E 'koq 
1 i sto é estreito' 
(terceira pessoa-estreito) 

'pie.n- se. ' syh 
'a água está fria' 
(água-fria) 

Parece haver um paralelismo entre este paradigma e o se
rie l s} dos nomes. 

O paradigma mais comum inclue os seguintes prefi
xos de pessoa: sy- 'primeira pessoa do singular'; y- 'se
gunda pessoa do singular'; y- 'terceira pessoa do singular'; 
' ak- (diante de /k/ ou /p/), ' aka (em outras posiçÕes)'pri-
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meira pessoa do plural'; 'e.k- (diante de /k/ ou /p/ ), 'e.kf.
(em outras posições) 'segunda pessoa do plural'; 'i: - (diante 
de /r/), 'it- (diante de /s/ ou /t/), 'ir;.. .<em outras posi
çÕes)'terceira pessoa do plural'; o- 1animal.' 

'sy- 'jÕw(q) 
'eu sou velho' 

'y-'jÕw(q) 
..... , 

'voce e velho' 

'y-'jÕw(q) 
'ele é velho' 

1aka- 1jÕw(q) , 
'nos somos velhos' 

'e:kf..1 jÕw(q) 
..... -'voces sao velhos' 

'ir-' jÕw(q) 
1 eles são velhos' 

'o-é..n' ~Yw 
'ele (animal) é pesado' 

Dentro os demais verbos descritivos que ocorrem com es
te paradigma incluem - se: 'seco' 'amarelo' ' do ente ' , , , 
'redondo', 'bravo'. 

4. 3. Locuções verbais. Os dados apresentaram dois tipos 
de locuções verbais. Um dos tipos inclui dois verbos. Ob
servaram-se dois morfemas, o prefixo si- e o sufixo 
-'kaj--, ocorrendo com o segundo verbo desta locução, cu
ja função parece ser a de ligar os dois verbos numa rela
ção de finalidade. O campo semântico de cada morfema - , parece ser amplo, e nao esta claro o contraste entre eles. 

a'heq'jihe 'nJ-ny-'kaj 'eu quero fazer coisas' (para
-mim-é-desejado-que-eu-faço-coisas) 

.... - .... -'wy' kaw 'nyny- 1 kaj 'ele foi fazer coisas' (ele-foi 
que-ele-faça-coisas) 
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'wy:ra 1njny- 1 kaj 'ele deve fazer coisas' (é-muito
-que-ele fa ça-coisas) 

1ãn 1jÍ1kãwt: se..'sE.rÕ-'kaj 'vamos almoçar' (vamos 
que-nós-almocemos) 

'pe'no ~i-'toqy 'me dá coisas para comer' (dê que
-eu-coma-coisas) 

...... \1 - , """ , 
'jf.'kaw si-'toqy 'va comer coisas' (voce-va que-vo-

..... . 
ce-coma-co1sas) 

-Deve-se observar que o segundo verbo em cada caso nao 
leva os prefixos normais de sujeito ou objeto. 

O segundo tipo de locução consiste de uma palavra 
interrogatj..va ou 'oj 'cuidado', seguida do morfema 'ty que 
parece ser algum tipo de conectivo, e um verbo principal. 
Foi observado nas seguintes locuções: 

'oj- 1 ty-' taiq 
1 cuidado que cae' 

'oj-'ty-'jyq 
1não deixa que corra' 

ny' ky-' ty- 1 pakwa , 
'o que e que voa? 1 

ht.1 ny-' ty-y' hyq 
1 quem é que vem? ' 

VOCABULARIO 

'afilar' 

, 
'agua 

'pi- tq 

'agüentar' 
- 'taky- 'nyq 
, 

'ali' 
'te'wih 
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'afilado' 
- V 'y:-sêq 

'ele agüenta' 
y-' taky-'nyq 

I 

-

-

.. 



'ser amarelo' 
-'ha: iq 

1 amigo, companheiro' 
-'jÕ-E.q -

'animal, bicho' 
1€.w'hij(q) 

•anta' 
1pi 1ty'ji-Eq 

'ele é amarelo' 
' y : - 'ha : - iq 

'meu amigo' 
1 ~y-jÕ-Eq 

(O significado desta palavra está incerto. José traduziu-- " -a como 'anta', mas nao e a mesma palavra para 'anta' 
que ocorre na lista recolhida por NimuendajÚ em 1932(b). 
Os morfemas aqui inclu{dos sugerem um animal aquático, 
cf. 'água'. ) 

'apanhar, bater, ·golpear' 
-'ti 

'apertar, atar' 
-ky- 'jÍj (q) 

, 
'aqu11 

'te' hyq 

'aranha' 
ky'tereq 

'estamos apanhando 
alguma coisa' 
'aka-t-'ti-gf-

.... 
'voce pode apertar' 

h-'f -ky-'jÍj(q) 

(Note-se que na ausência de dados paradigmáticos ou 
contrastivos, esta forma é ou ky' tereq ou ky' ter. ) 

'ser arcado' 
-'we.h'toq 

'arco' 
1 jyky' hl.-g(q) 

'areia' 
1 hyg. y' hiky' te.h 

'arroz' 
v' 

'kot'sa:q 

" 'arvore, pau' 
1 he.g(q) 

'arcado' 
y-'wEh'toq 
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'atacar' 
-

1 j t: - q - ' ky- iq -
'barata' 

ky'no: r'piq 

' barro' 
'hyg. y' taraq 
(A forma pode ser 'hyg. y' tar) 

' vou atacar também' 
h- 1a- 1 je.-q-'ky-iq 

'beber' ' ele já bebeu' 
- ' riq - 'wi 'wy : - ' r~q 

'boca' 
- 'E.rEq 

'boiar' 
ky'sy 

'estar bom' 
-ky' req 

1 s er bonito' 
-ky ' re : . n 

'borboleta' 
'wt:jgy' rÍh'tyq 

'braço' 
_, pf. 

'ser branco' 
-'ky-Eq 

'brasa' 
'wÍh' tE.w(q) 

1 ser bravo' 
- ga'ni-e q 

' brincar' 
-' jor 'jo 

'buraco' 
1y: 'WE.1hEq 
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, 
' el e esta bebendo' 
'y- 'wi - 1 k €. 

'minha boca' 
~-' Eré:q 

' está boiando' 
ky'sy-ke: 

1 estou bom' 
1 sy-ky' req 

1 sou bonito' 
1 sy- ky ' re : . n 

'braço dele' 
y-'pc.. 

, 
'ele e branco' 

'y: - 'ky-e:q 

, 
' el e e bravo' 

' y : -ga ' ni - e: q 

'vamos brincar' 
'sE:-' jor' jo-kt. 

, 

, 
l 

, 



'cabeça' 
-ky'te: q 

'cabelo' 
-'jiq 

'cabo' 
'y: 'hih 

'cabra' 
'i:.w' hyqky'ni-E.q 

'cair' 
-'ta-iq 

'caminho' 
'hyg. y'tt:h 

' canoa' 
1hE.g. J1WE.q 

'cantar' 
-ky' rih 

'carrapato' 
'tej(q) 

'casa' 
1 sah 

'cavalo' 
'yh'pat' se:q 

' cavar' 
-'wE 

' cedo' 
'wE' riq ou 'wE.' rire.q 

'cego' 
'krE:j 'piq 

' cervo ' 
'wo'gy'ny 
, 

'ceu' 
'pij (q) 

'cabeça dele' 
y-ky'te: q 

'cabelo dele' 
y-' jiq 

...... 
'voce pode cair' 

h - 'E. - ' ta - iq 

...... 
'voce pode cantar' 

h-'E -ky' rih 

'ele está cavando' 
y-'we.- 1kE 
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'cheirar' 
-'hykqy' si:h 

'chifre' 
'wyky' ht:.g(q) 

'chupar' 
-'woq 

' chuva' 
y'hah 

1 cinza' 
ky'tah 

'cobra' 
'ko'niq 

' comer' 
'toq; 'rÕq 

'ser comprido' 
-' ra: 

'coração' 
-E.n'syh 

'corda' 
'y:, siq 

'correr' 
-' jy 

'cortar' 
- 'ji 

'coruja' 
o - 'hy:r 

'costas' 
-'hor 

'costurar' 
-'he:r'jaq 

232 

..... 
'voce pode cheirar' 

h-c - 1 hykqy' si: h 

..... 
'voce pode chupar 
alguma coisa' 
h-'t: -'he-'woq 

'ele já comeu' 
'wy- 1 toq 

'já almc,çamos' 

, 

- - V V -'wi-t-'a-st. - ' st:-' ro - iq 

1 ele é muito comprido' 
'y: - 1 ra:. n. 'taq 

'meu coração' 
s -E.n 1 syh 

'corda pequena' 
- V 'y: 'si - t 

'ele corre' 
y-'jy 

~ 

'ele esta cortando' 
y -' ji-ke. 

' minhas costas' 
1 sy-'hor 

..... 
1 voce pode costurar' 

h - f.. - 'hE.r 1 j aq 

.. 

.., 

, 

, 

.. 



1 cotovelos' 
-'pcky' rÍq 

'criança' 
'yh'po-iq ou 'e.h'po-iq 

'ser curto' 
-'to: q 

'dar' 
-'no 

'dedo' 
- 1jfj 1saq 

, 
1 dedo de pe' 

-'pat'saq 

'deitar' 
-'si 

'dente' 
-'séq 

'dentro' 
- 1WE 1hE.q 

'dinheiro, gaita' 
'y:'peq 

'estar doente' 
- 1 ra: q 

'dois' 
'yk'waqatni ou 'yk'waqat. n 

'dormir' 
- 1wÕ-(q 

'ele' 
'teq 

1 empurrar' 
-'now 

1 entrar' 
-syh 

1 cotovelos dele' 
y- 1 pE ky' rÍq 

1 ele é curto' 
'y: - 1 to: q 

'dá para ele' 
h- E..-'he-'no 

'nosso dedo' 
'aka- jÍj' saq 

, 
'meu dedo de pe' 

sy-'pat' saq 

'está deitado' 
, si--kE. 

'dente dele' 
y-' ~E.q 

'dentro da casa' 
'sa- 'wt:. 1 he.q 

, 
'ele esta doente' 

'y: - 'ra: q 

A • 
'voce pode dormir' 
h-1 t.-'wÕ-e:q 

A 

'voce pode empurrar 
alguma coisá' 
h-' e-q-'no 

1 vou entrar' 
'kre- 1 syh 
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'escutar' 
-'paj 

'esfregar' 
-'rYn 

'espeto' 
1 hyh' pe. ' s e..q 

'esquecer' 
-•ro 

# 

' estar em pe' 
_,se: q 

'ser estreito' 
'hE. 1 koq 

'estrela' 
'wijky'taq 

'eu' 
'a :q 

'faca' 
ki' jin'hih 

1 falar' 
-'ja-iq 

'fazer' 
-'ny 

'filho' 
-•saq 

'flecha' 
'a 'wy-€.q 

'flor' 
'y: - 1 te: q ou 1 hyh- 1 te: q 

'fogo' 
'y:'sJ"w(q) 
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'que é que escutou?' 
ny' kj-ty-t-e- 1 paj 

'posso esfregar alguma 
coisa' 
h-' a-q-_' tj-n 

1 eles já esqueceram' 
'wÍ-t- 1 f. - 1 ro-'yq 

..... • # 

'voce pode ficar em pe' 
v h- 1 t:- 1 se.:q 

, 

I 

..... 
1 voce pode falar alguma 
coisa' 
h- 1 E -ky-' ja-iq 

# ..... 

'ele ja fez' 
'wÍ-t-' t:.- 'ny-ny 

1 filho dele' 
y-' saq 

, 

., 

, 
., 

.. 

l 

, 



'estar frio' 
- 't: : syh 

'fruta' 
oky'teq 

'fumo' 
1 jyky' hij (q) 

'furar' 
-ke ' rí 

'galinha' 
'kré:. 'wiq 

'garça' 
'pE.kE.' to - r.q 

'gato' 
'tyky' krt: kyti 1 to-yq 

'ser gordo' 
-'jl:q 

'ser grande' 
-' ta: q 

'inchar' 
-' ta: - 'raq 

'ir' 
-

1kãw 

'jacaré' 
'piky'ty-t;q 

'jacu' 
'tyy'tfq 

'joelho' 
'hijky'té:q 

'jogar' 
-ny' sej(q) 

11á' 
te'he.woq 

' ele está frio' 
h-' E.:, syh 

1 fruta madura' 
oky' te: - 1 sow(q) 

' el es furam alguma coisa' 
y-q-kr.' rÍ- q ej 

# 

'ele e gordo' 
'y: - 'j E:q 

'ele é grande' 
'y: - 'ta: q 

'ele incha' -' y: - 'ta: - 'raq 
# 

' va' 
'j t:- 1kãw 

..... . 
' voe e pode Jogar fora' 

h-E:- 'ny' sej (q) 
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-, 

1 
'lagarto' ... 

'waky'te: h 

'lagoa' 
'py-'iq ..., 

..... 
' lavar' ' voce pode lavar a l guma -, 

- '~oh coisa' ..., 
h-t:.- q-'soh 

'limpar' . 
..... . 

'voce pode limpar' -ky'ryw h - 'E.-ky' rjw 
, 

'l1ngua ' -'jorah 
, 

'ser liso' 'ele é liso' .... 

- - -- 'ryq r y: - 1 ryq , 
'lontra' r 

'pin'wé. 'tt:h 1 
I 

~ 

' lua ' 
ky' towt:ky' tE.h 

'lutar' ' e l es lutam1 

- ke.- t - 'si 1 sE.- kE-t - si-ge , 
'macaco' ... -'kreqy'ra- iq 

'machado' 
ky'tyy1ryq 

, , 
' ser maduro' 'ele e maduro' 

_, sow(q) 'y: -' sow(q) 

- 'minha mãe 1 'mae' 
- 'yh'te- t..q ~ -' yh'te-e:q 

'ser magro' 'sou magro' 
- ky' rij . n 'sy- ky' rij . n 

'mandioca' 
'hyh'par 

1mão1 1mão dele' 
_, jfj (q) y-' jfj(q) , 
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'mar' 
'kreky'weq 

'marido' 
-ky'ji-eq 

'matar' 
-'ky-it 

'mate' 
'hyh'tyh 

'mato' 
't~r 

1metal1 

ky' towe.' haq 

'mexer' 
-'to 

'mel' 
'pyk 

'milho' 
1hEg 1 si-Eq 

1 mingau' 
'o: 'req 

'morcego' 
'ptk'ta-yq 

'morder' 
-'wf.'hoh 

'ser morno' 
-'syh 

'morrer naturalmente' 
-'hiq 

'morrer as·sassinado' 
-' je 

'morro' 

'meu marido' 
1 sy-ky' ji-eq 

Â , 

'voce pode matar alguem' 
h-e.- 1 e.t-'ky-it 

'não mexa' 
'saw-.t e:-q-'to-qe. 

" 

I 

Â 

'voce pode morder alguma 
coisa' 
h-' E.-q- 1w€ 'hoh 

, 
'ele e morno' 

'y: -' syh 
1 ele já morreu' 

'wy-'hiq 
Â 

'voce pode ser assassinado' 
h-e-'jE 

'morro mais alto' 
'hyg. y'toq 
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'moscão (motoca)' 
'ky 1nãw(q) 

'mosqui to' 
'wo: 'niq 

'muito' 
'wy:-'ra:q 

'mulher' 
'yh' te - E..q 

1não 1 

'he. 1 jãw 

'nariz' 
-'séj 

'noite' 
'wé:r 
, 

'nos' 
'a' kaq 

•nuvem' 
'pij'ta-yq 

'olho' 
-ky'rtj(q) 

'ombro' 
-'kyq 

'onça' 
v -'wyksi 'ko: raq 

'onde está?' 
'hé.n' te.h 

'onde vai?' 
'hy'wih 
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'morro menos a l to' 
'hyg . y'pyq 

' minha esposa' 
1sy- 1 ~a : t - 'te- E:q 

'pele do nariz dele' 
ini - ' ~e j - ' haq 

'narizes deles' 
ini - ' SE. j - ke.' rÍq 

' nosso' 
' aka-'siq 

'olho dele' 
y - ky1rE.j(q) 

'ombro dele' 
y-'kyq 

., 

.., 

l 

, 
., 

, 

, 



l 

'orelha' 
'Íh'to'pt 

'orina' 
y'hy-iq 

'osso' 
-'hih 

'ovo' 
y-ky'teq 

'paca' 
'wo'jih 

A. 

'orelha de voce' 
'Íh'to'pe.. 

'osso dele' 
y-'hih 

(Pode ser que esta se refira a um outro tipo de animal; 
N imuendajÚ o identifica como "Nasenbar", 193 2b.) 

'pai' 
- 's e:.w(q) 

'palmita' 
'jt:.' raq 

'panela' 
1 jEq'kÕr 

'papagaio' 
'kt: 'toq 

'parede ' 
'ik'waroq 

# 

'passaro' 
1pEq'krÍ-€.q 

'passear' 
-'jih 

# 

'pe' 
-'par 

'pedra' 
'ke: 1 tE..h 

'meu pai' 
1sy- 1 sE.w(q) 

'eu passeio' 
'a-' jih 

, 

'ele vai passear' 
'ny-ky'rt-'jih 

# 

'pe dele' 
y-'par 
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'pegar' 
-ro1aq 

'pe ixe ' 
1ky'ty- 1iq 

'pele ' 
-'haq 

' pena' 
-'pt.kE. 1 jiq 

'pensar' 
v 

-' SEn 

'pente' 
1wakt. 1ht:g'pt.q 

'ser pequeno' 
-' riq 

'perto' 
'ti 1 jiqrt.q 

1 ser p esado ' 
_, E.n' ~jw 

'pescoço' 
- 1to - yq 

'pica - pau' 
1hE 1 jÕr 

1 piolho' 
ky1te' sa :q 

'piranha' 
'pan' s~q 

, 
' po' 

1 yky 1 taq 

' ser podre' 
-' pa: q 

·. 

'polvorim (mosquito pequeno)' 
ky'ra :q 
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' voce pode pegar' 
h-'E -ro' aq 

'pele dele' 
'y-'haq 

'pena dele ' 
1 y- 1 pE kE 1 jiq 

' ele foi pensando ' 
- V 'ny- ' Sf.n-' ttkE 

, 
'ele e pequeno' 

'y: - 'riq , 

'ele (bicho) é pesado' 
10-'En'sjw 

'pescoço dele' 
y- 1 to-yq 

, 
' e podre ' 

'y: _, pa: q . 

.. 

., 

., 

, 

, 

... 
, 

, 
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'porco (doméstico)' 
'pir'wah 

'porque?' 
1 ky' sej 

'porta' 
'hy' ~t:rE.-q 

'ser preto' 
-'kÕrÕq 

'procurar, caçar' 
-he. 'hih ou -s€.' hih 

'puxar' 
:..t • ríq 

'quando?' 
'ht:.ke.1jirih 

'queimar' 
- ' ~ €. 1 ht: 1 w é. q 

'quem?' 
1hE'ny'tyq ou 'ny'ky'tyq 

1 ser quente• 
-' syh'tyq 

1rã 
'he:w(q) 

1 rabo' 
-'E.kE:'jiq 

•.rachar' 
-'pokt:'re 

, 
'ele e preto' 

'y; -'kÕrÕq 
, 

'va caçar' 
j - E. - 1 kã w- h E.1 hih 

'eu caço• 
1 a-se...' hih 

'eu posso caçar' 
h-'a-hE 1hih , 

1 eu não cacei' 
1 sa-t- 1 ã-~e.'hih 

..... 
'voce pode puxar' 

h - 'e - E.' ríq 

'já queimou' 
'wy-' ~e' he 1weq 

, 
'ele e quente' 

•y;-'syh'tyq 

'rabo dele' 
h- 1 (.kE'jiq 

1 ele está rachando' 
y-'pokt.' rE.kf 
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'raio' 
'a' hahka' tE:.k 

'raiz 
'ht:g' tE..w(q} 

'raspar, coçar' 
-pt.'hiq 

'rir' 
"' -sE.1hEg 

'rostro' 
'sy'hyq 

'saber' 
-'hEj'weq 

'sal' 
'jy'koh 

'saliva' 
1 Ery1iq 

'sangue' 
-'st::q 

'sapo' 
'pt:.: 1 rah 

'ser seco' 
_, saraq 

'semente' 
'y' sa :q 

'sentar' 
-'noq ou -'noroq 

'sim' 
'ha:q 
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...... 
'voce pode coçar' 

h-' e,-pf. 'hiq 
...... 

'voce pode raspar alguma 
coisa' 
h-'E-q-pe1hiq 

'ele já riu' 
- V 'wy-sE'he.g 

# 

'nos sabemos alguma coisa' 
'aka-' hej- 'he:j' we:.q 

'sangue dele' 
- V y-' se: q 

'ele é seco' 
'y: -•saraq 

...... 
'voce pode sentar-se' 

h-'E-'noq 
1 estamos sentado' 

'aka-'noroq 

.. 

... 

, 

., 
-
.. 

1 

, 

I 



1 sobrancelha 
-ky' r~ 'jiq 

1 sol' 
ky 1tOW€q 

'soprar' 
-hy 'iq 

, 
'sucur1 1 

1 he.g' st: 1 pyq 

' ser sujo' 
-'ka - yq 

1 tarde' 
'hyh'tawy'qy 

'temer' 
_, jÕ-l.q 

1 terra' 
'hyg-e.g 

'tirar (dar tira) 1 

-' wÍ 

'trabalhar' 
-'krjw 

'um' 
' hyg 'ha 

'unha' 
\/ 

-'pan'sfq 

'urubu' 
'to-yq 

'urucum 1 

'wÍj(q) 

'vaca' 
'wa'ktq 

'minha sobrancelha' 
1 sy-ky' rE.' jiq 

A 

'voce pode soprar' 
h-'E.-hy'iq 

' el e está muito sujo' 
y-' ka -yn - 'ta : q 

'ele teme' 
'y: -' jÕ-€.q 

I 

A • 
1 voe e pode tirar em 
alguma coisa 1 

h-'ê-r-'wÍ 
A 

'voce pode trabalhar' 
h- 1 e-ky' rjw-na 

'unha dele' 
ni-'pan' se..q ou 
ini - ' pan 1 s E.q 

, , 
(A palavra foi emprestada do Português; 
corporada ao sistema do Ofaié-Xavánte .) 

e, porem, in-
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'ser velho' 
-' jow(q) 

'vento' 
'ht'tyk 

'ver, achar' 
-ky' ji 

'ser verde ' 
-ky'jtreq 

'ser vermelho' 
_, sow(q) 

'vir' 
-'hyq 

'voar' 
-'pak'waq 

...... 
'voe e' 

'E:q 

'voltar' 
- 1 sE. 'nyj(q) 

, 
'ele e velho' 

'y: -jow(q) 

'eu vi' 
1 tã-ky' ji 

, 
'ele e verde' 

'y: -ky' jl.rlq 
, 

'ele e vermelho' 
'y: - 'sow(q) 

'vem~' 
1 j( - 'hyq 

'ele voa' 
y-'pak'wa 

...... 

f 

1 voe e pode voltar' 
h-t:-'sE.'nyj(q) 

NOTAS 

, 

1. Desejamos agradecer a todos os que contribuíram, direta ou indireta
mente, para este estudo. Foi-nos indispensável o patrocínio do Museu Na
c ional, do Ri o de Janeiro, com que o Summer lnstitute of Linguistics cele
bra um convênio . Queremos expressar a nossa especial gratidão para com 
aquel es que ajudaram a encontrar a família Ofaié e proporcionaram hospita
lidade e tra nsporte: Antônio Moura Andrade, dono da Fazenda Primavera ; 
Teotri e J\lary d e Sousa, administradores da Fazenda; e Abílio da Silva, em 
cuja fa :t.cnda os estudos foram realizados. Não podemos deixar de inencio
nar a família Ofaié, e, e m particular, o Índio José , que se esforçou por co
labora r e rel embrar a língua já e m desuso. 

2. Um caso de quase completa perda de comunicação está registrado em 
Saint e Pike, 1962. Trata- se de uma mulher da tribo Auca, Equador, que 
deixou seu povo para viver num sítio onde se falava Quichua. Num período 
de cerca de oito anos ela perdeu completamente o domínio de sua própria 
língua , sem ter jamais conseguido aprender o Quichua local. "Na realidade 
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ela se manteve como uma pessoa sem linguagem--apenas Dayuma conseguia 
comunicar-se um pouco com ela nos níveis mais baixos de informação, por 
meio de técnicas que não analisamos." 

, , A • 
3. O trabalho da autora, "Ofaye-Xavante, Uma L1ngua Je", foi apresentado 
na reunião da Associação Brasileira de Antropologia realizada em Curitiba, 
1958, e mais tarde foi publicado como "Ofaié-Xavánte, a Jê Language11 em 
Estudos sÔbre Línguas e Culturas Indígenas, SIL, 1971. 

4. Nestes exemplos e ao longo de todo o trabalho, empregamos os seguin
tes símbolos: - - limite de pé; - limite de morfema; . limite de sÍl.aba; 
' intensidade (este símbolo vem geralmente anteposto· à sílaba tÔnica. No 
caso da junção morf'êmica dar-se no interior de uma sílaba, porém, o acen
to vem antes da vogal tÔnica. ) 

5. O leitor deve estar advertido de uma certa indeterminação nos dados 
fonéticos. O autor não está sempre certo da qualidade das oclusivas finais 
sem desoclusão, nem da qualidade das oclu$_ivas finais de sÍlaba diante de 
outra oclusiva. Existe também a possibilidade de que hajam grupos êmicos 
de consoante final de sÍlaba mais consoante idêntica inicial de sílaba obscu
recidos pelo alongamento sub-fonêmico das consoantes que ocorrem depois 
de silaba aberta acentuada. 

Há um certo número de palavras em que a distinção entr~ /k/ e / g/ é 
indeterminada, embora em outras palavras ocorra apenas um ou outro. 

Há também um certo gráu de indeterminação nas vogais. O fonema 
/y/ tem um amplo âmbito de variação, mas é possível que os alofones não 
acentuados mais centralizados de outras vogais tenham sido erroneamente 
transcritos como / y: /. Particularmente a identidade exata de uma vogal não 
acentuada depois de /k/ é freqüentemente incerta. Algumas vogais longas 
podem ter passado inobservadas, especialmente na posição antes de / r/ on
de as vogais curtas sofrem um alongamento sub-fonêmico, e o contraste 
curto-longo tende a ser obscurecido. 

6. A evidência fonética do contraste entre /CV
1
rv

1
(q/h)/ e /CVr/ con

siste na diferença pequena porém observável de duração entre um só par de 
palavras: ['sertq] /scrlq/ 'boca' e [tE.rEq] /ter/ 'mato'. Esta diferença é 
confirmada por uma diferença morfofonêmica: 'boca' tem alomorfes dissi
lábicos em todos os ambientes; / S€ r!q/ alterna com /1'.r.re / e / ~E.rf.h/. 
'Mato', por outro lado, tem o alomorfe dissÍlabo apenas em isolamento; em 
todos os demais ambientes tem alomorfes monossílabos: [te:] /te:/ alterna 
com[tE.d] /tE.r/. 

Na base dessa evidência, os alomorfes de isolamento da forma ética 
cvlrv1(q/h) que alternam com alomorfes dissÍlabos em todos os ambientes 
foram analisados emicamente como /CVrV(q/h). (são nomes das classes 1 
ou 2). Os elementos indeterminados restantes para os quais não temos pro
vas fonéticas ou morfofonêmicas suficientes foram também provisoriamente 
analisados como /CVrV(q/h)/. 

7. O acento que caracteriza o diminutivo ocorre diretamente no alomorfe 
.n. No caso dos alomorfes -'te -'t.n, porém, ele se atualiza na vogal pre
cedente. Os contrastes podem ser ouvidos mais facilmente nas formas do 
plural: 'ht.g. n-jE: •árvore-plural' e 'heg-. 'n-jE. •árvore-diminutivo-plural'; 
'pt..k'ta. yn-jt 'morcego-plural' e 'pt.k'ta'y-t. n-je. 'morcego-diminutivo- plu
ral'. 
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8. Os alomorfes da raiz nominal que ocorrem com os qualificadores não 
foram completamente analisados, mas parece que são um tanto diferentes 
dos que ocorrem diante do aumentativo e do diminutivo, e que são fonologi
camente condicionados. Incluem-se entre os exemplos: 'pin, 'piq, ou 'pi: 
'água' como em: 'pin-'haiq 'água amar e 1 a'; 'pjq- 1.kÕroq •água preta'; 
'pi:-'ryq •água lisa'. -'hi, - 'hiq , ou 'hi: 'osso' como em: yhi-'haiq 'osso 
amarelo'; y'hiq-'kyEq 'osso branco'; y'hi:- 'ra:q 'osso comprido'. 'pE, 'pEq 
ou '·pE:k 'braço ' asa'' como em: 'pl- 1 saraq 'asa seca'; 'pE:q-'kyeq 'asa 
branca'; 'pt:k-'to:q 'asa curta' . 

9. Duas interpretações são possíveis para o -kt:.- nesta forma: pode ser 
a lgum tipo de morfema conectivo, ou o -E- pode ser uma desoclusão não fo
nêmica depois de um alomorfe final em -k de 'braço'. 

10. 'hyh deve ser tomado como um alomorfe de 'he:g 1árvore' mas a inter
pretação fonêmica deste ponto está um tanto duvidosa . Possivelmente o [1] 
deveria ter sido considerado como um alofone muito lenis do / g/ precedendo 
oclusiva surda; e o [ i ] neste mesmo ambiente deveria ter sido atribuído ao 
/t / como um alofone posterior diante de / g/ . 

11. 'chato' não ocorre em isolamento nos dados , mas foi identificado pelo 
informante. Ocorre também em 'barata'. 

12. Tanto kl- como ka- têm um alomorfe k- que ocorre diante de /k/ ou 
/p/: 'a-k-ky'ti - ge: 'nÓs estamos agarrando, batendo' (sujeito de primeira 
pessoa do plural-agarrar, bater-continuativo). 

13. Os alomorfes do futuro incluem: 'krE- em posição de início de pa
lavra diante de consoante, kr- em início de palavra diante de vogal, 'kyr&
em meio de palavra diante de consoante, e kyr- em meio de palavra diante 
de vogal. 1krE-qc- 1kj-it 'eu vou matar você•; kr-'E.-'ky-'ny 'eu vou matar 
vocês 1

; •sa -ky' re-hyq 'eu não vou vir'; h-e.-kyr- 1a- 1 kjit 'você pode me 
matar'. 

No que diz respeito à forma -qe:- segunda pessoa do singular, é preci
so assinalar que não se fez uma análise adequada das glotais nos prefixos de 
pessoa além da de objeto direto de terceira pessoa. Isto se deve à indeter
minação nos dados -- algumas das anotações de campo originais não foram 
conferidas com vistas a este traço. Neste trabalho , incluímos as glotais nos 
casos em que ocorrem nas anotações de campo, mas não definimos o seu 
status moríêmico. 

14. Ver nota 12. 

15. Observamos a ocorrência de verbos sem objeto, com apenas o objeto 
oblíquo, com apenas objeto direto, e com ambos os tipos de objeto. As evi
dências não bastam, porém, para permitir a divisão dos verbos em classes 
a base disto; não temos por certo quais destes objetos sejam obrigatórios, 
optativos ou obrigatoriamente ausentes com qualquer raiz dado. Exemplos 
a) sem objeto: h- 1 ~-'wÕEq 'você pode dormir' (aspecto incompletivo-sujei
to de segunda pessoa do singular-dormir); b) com objeto direto: n- 1y-t- 1kyit 
'ele o matou' (aspecto completivo-sujeito de terceira pessoa do singular-ob
jeto direto de terceira pessoa do singular específico-matar); c) com objeto 
oblíquo: a-'he-'hE:j'wcq 'eu sei' (primeira pessoa do singular-marcador de 
objeto oblíquo-saber). (Note-se que neste caso o ol)jeto oblíquo é o sujeito 
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do verbo na tradução). O objeto oblíquo pode ser uma forma livre depois do 
verbo propriamente dito: h-'e:-e:'rÍq a-'he 'você pode me puxar' (aspecto 
incompletivo-sujeito de segunda pessoa do singular-puxar-primeira pessoa 
do singular-marcador de objeto oblíquo); - d) ambos os objetos: 
1wí-t- 1a-qt-'he- 1ny-ny 'eu' /nós fizemos coisas para você 1 ' (tempo passa
do-aspecto completivo-sujeito de primeira pessoa do singular ou plural-se
gunda pessoa do singular-marcador de objeto oblíquo-objeto direto de ter
c eira pessoa não marcada-fazer-objeto direto plural> 

Em alguns verbos o sufixo de plural -'ny, -qy, ou -y serve para plu
r alizar o sujeito da tradução: ' wÍ- t- 1 ã- 1 ~tk-y 'nós E:.stamos em pé' (tempo 
pas sado- aspec to comple tivo-sujeito de primeira pess\la-estar em pé-plu
ral) ; 1wí-t- 1ã- 1 jEk-y 'nós já morremos' (tempo passa<.:o-aspecto completi
vo -sujeito d e primeira pessoa-morrer-plural). Uma hir.--)tese primeira de 
que se tratasse de uma marca d e intransitivo parece es te. r desconfirmada 
pela ocorrência de out r os int rans itivos com - é de plural: 1wi-t-ã- 1 kãw-e: 
•nós andáva m o s' (tempo passado -aspecto completivo- s uj eito de primeira 
pessoa-anda r - plural) . 

16. O indicativo negativo está discutido em seguida aos prefixos de tercei
.r a pessoa. 

1 7. Os alomorfes do pre fixo de ob jeto dire to de terceira pessoa parecem 
d e um modo geral ser fonologicamente condic ionados. t- oco??re diante de 
/k/ como em : h - 1 e-t- 1kj-i.t 'você vai matar a lguém' (as pecto incompletivo
- s ujeito de segunda pessoa-obje t o direto definido de terceira pessoa-matar). 
/q/ ocorre diante. de / ~. w, p, n, ou r/ como em: h-'a-q-'soh 'eu vou la
va r algo' (as pe cto incompletivo-suje ito de primeira pessoa-objeto direto de 
t e rceira pessoa-lavar) ; w-•y-q-'wl 'hoh ' ele mordeu algo' (tempo passado
- s u j eito d e te rceira pessoa - obje to direto de t erceira pessoa-m order); 
h -' e-q -pt: ' hih 'você pode arranhar algo' · (aspecto incompletivo-sujeito de 
segunda pessoa-objeto direto de t e rceira p e ssoa-arranhar); h-' t-q- 'no-ny 
'você pode puxar coisas ' (aspecto incompletivo-sujeito de segunda pessoa
-objeto diret o de terceira pessoa-puxar-objeto plural) ; h- 1 t:.-q- 1 rjn-ny 'vo
c ê pode esfregar coisas' .<aspecto incompletivo-sujeito de segunda pessoa
-objeto de t e r c eira pessoa-esfrega r-objeto plur al) . h- ocorre diante de /t/ 
com o em: h - 't.-h- 'tl.q 'você pode cortar algo' (aspecto incompletivo-sujei
to de segunda pessoa-obj eto de t e rceira pessoa-cortar). Aparece um 4> não 
e xplicado no verbo -'ny- 'fazer', em formas onde a presença de um objeto 
direto é claramente atestada pela presença do sufixo - ny de objeto direto 
plural: w-•y-'ny- ny 'ele fez coisas' (tempo passado-suj eito de terceira 
pessoa- obje t o direto não marcado de terceira pessoa-fazer-objeto direto 
plural) . 

BIBLIOGRAFIA 

ADOPTIVSOHN der WILDNIS (PseudÔnimo de W. von Weickhmánri) 
1928 -- als ich und die Erde noch jung war. Berlin. 

247 



COMISSÃO GEOGRAPHICA E GEOLOGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1907 -- Exploração do rio do Peixe 1907. Sã o Paulo . 

\ 

FREUNDT, ERICH 
194 7 - - Indios d e Mato Grosso. São Paulo. 

HANKE, WANDA 
1964 -- Volke rkundliche Forschungen in Südamerika, Braunschweig. 

IHERING, HERMANN von 
191 2 - - "A Ethnographia do Brasil Meridional º em Actas del XVII? 

Congreso In ternacional de Americanis t as: 250- 263 (Sesión d e 
Buenos hires , 191 0), Buenos Aires . 

L ANE, F . 
1938 - - "Notes on the fire - sticks used by some lndian tribes in Brasil" 

emEthnos lll, n . 1:1-3, Stockholm. 

MALAN (GENERAL) 
1929 - - A região s ul de Matto Grosso. Esboço descriptivo e estatísti

co, Rio de .Jan eiro. 

MANIZER, H. H. 
19 18 - - "Musica e instrumentos de musica de alguma s tribus do Bra

sil" em R evista Brasileira de l\lusica l, 40 fascículo; 303-327 . 
Rio de Janeiro. Traduzido do russo por A. Childe. 

NIMUENDAJÚ UNKEL, CURT 
1914 - - 11 Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt als 

Grundlagen der Religion der Apapocuva-Gu ara nÍ" em 
Zeitschrift für Ethnologie, 4 6: 284 -403, Berlin . 

l 932a -- "A propos des lndiens Kukura du Rio Verde (Brésil)" em 
Journal de la Société des Américanis tes, N. S. , 24: 187-189, 
Paris. 

1932b - - "Idiomas indígenas del Brasil" em Revista del Instituto de 
Etnología, 2:543-618, ü niversidad Nacional d e Tucumán, 
Tucumán. 

RIBEIRO, DARCY 
1951 -- "Notícia dos Ofa ié-Chavante" em Revista do Museu Paulista 

N. S. 5: 105-135, São Paulo. 

RONDON, CÂNDIDO M. S. , e FARIA, JOÃO BARBOSA de 
1948 -- Glossário Geral das tribos s ilvícolas de Mato-Grosso e outras 

da AmazÔnia e do Norte do Brasil, 1. Conselho Nacional de 
Proteção aos Índios, Publicação N . 76 , Rio de Janeiro. 

SAINT, RACHEL e PIKE, KENNETH L . 

248 

196 2 - - 11 Auca phonemics" em Studies in E cuadorian Indian Languages : 
I, Publication of t he Summer Institute of Linguistics of the 
University of Oklahoma, Linguistic s eries 7 : 2-30, Norman. 

1 

.. 

., 

, 

.. 

... 



SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS íNDIOS 
1913 -- Exposição sobre o Serviço de Protecção aos Indios e Localiza

ção de Trabalh~dores Nacionaes constante do Relatorio do Sr. 
Ministro da Agricultura, Industria e Commercio relativo ao 
anno de 1911, Rio de Janeiro. 

Tradução de Miriam Lemle 

249 

J 
' 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org






	montagemFinal
	0SIL_1974_SerieLinguistica3_p1-6
	000
	001
	002
	003
	004
	005
	006

	1Boswood_1974_AlgumasFuncoesParticOracoesRikbaktsa
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033

	2Thomson&Stout_1974_ElementosProposOracoesKayapo
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067

	3Stout&Thomson_1974_ModalidadeEmKayapo
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097

	4Boswood_1974_CitacoesDiscursoNarrativoRikbaktsa
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	122b
	123
	124
	124b
	125
	126
	126b
	127
	128
	129


	McLeod_1974_FonemasXavante
	000
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149

	Stout&Thomson_1974_FonemicaTxukuhamei
	000
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176

	Gudschinsky_1974_FragmentosDeOfaie
	000
	177
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249


