


Família Nambikwára 

Constru~oes possessivas em Latunde1 

Stella Telles (UFPE / Yrije Universiteit Amsterdam) 

Neste trabalho serao apresentados os tres tipos de estruturas posses-., , . 
sivas em Latunde-. Na se~ao 1 serao den1ons~rados os niarcad9res de posse 
e a sua ocorrencia em frases non1inais. Na se~ao 2 serao apresentadas as 
constru~oes possessivas ern con1postos nominais, e na se~ao 3 será 
demonstrada a cláusula possessiva, cujo rJúcleo é urna raiz semanticamente 
nula, que exerce fun~ao anafórica. 

l. PREFIXOS DE POSSE 
Os marcadores de posse ern Latunde sao morfemas presos, prefixa

dos aos nomes. Os prefixos de posse sao formas reduzidas dos pronomes 
pessoais livres. Os nomes podem ser possuídos e nao possuídos. Nos no
mes possuídos, a marca~ao de posse nao é obrigatória. Nao há distin~ao 
entre nomes alienáveis e inalienáveis. 3 

_· 

1 O presente trabalho é parte do estudo em desenvolvimento da tese de doutora
mento da autora, a qual visa a descric;ao da fonologia e da gramática da língua 
Latundé. A pesquisa é parcialmente financiada pela instituic;ijo holandesa 
WOTRO, dedicada a estudos tropicais, a qual agradec;o o financiqmento. 
2 Latundé é urna língua falada por 19 índios, habitantes da Terra Indígena Tubarao
Latundé, localizada no Sudoeste do Estado de Rondónia. Essa língua é afiliada a 
família lingüística Nambikwára, classificada por Rodrigues ( 1986) como urna das 
famílias isoladas do Sul do Amazonas. 
3 Segundo Payne, (1997:40-41), independentemente de urna língua apresentar a 
posse i11alie11ável, eta pode ter a posse considerada i11ere11te. Embora sejam bastan
te semelhantes, a distim;ao formal entre os dois tipos está no fato de que, em geral, 
a posse inalienável é codificada através de marcas ou estruturas particulares para 
tal fim, enguanto que a posse inerente pode apresentar a mesma estrutura qe posse 
que ocorre em nomes opcionalmente possuídos. Em Latundé, a prefixa<;ao de posse 
em termos de parentesco e partes do cor-po nao é obrigatória, embora seja larga
mente preferencial. Além disso, esses iteris apresentam estrutura de posse idéntica 
a de qualquer outro item nominal possuído. Devido a esses fatos, embora os itens 
em '.questao - p~rtes do corpo e termos de parentesco-, nao requeiram urna subca
tegoriza<;ao distinta, seu comportamento pürece estar sinalizando, em urna perspec-
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Nos nomes possuídos incluem-se os itens representativos de bens ou 
artefatos materiais (casa; cesto, colar, arco, flecha, panela, comida, cami
nho, etc.); os nomes para os animais domésticos, as partes do corpo, os 
termos de parentesco, as entidades mitológicas, etc. 

Entre os nomes nao-possuídos, encontram-se os que representam fe
nómenos ou elementos/seres da natureza, tais como sol, estrcla, rio, mata, 
animais nao domesticados, etc. 

A marca~ao de posse se dá através de processo flexiona!. Na tabela a 
seguir estao apresentados os marcadores que estabelecem a rela~ao de pos-

; . . 
se em ra1zes nom1na1s: 

Prefixos de Posse · 
PESSOA PREFIXOS DE POSSE 

' 
1 tª-

..... Singular 2 wª-
o 

haj-ta-"O 3 ..... 
::s 
V> nüh-V> 1 o 

Q., 

Plural 2 wª-
3 ªw-

Abaixo seguem exemplos4 com os prefixos possessivos apostos ao 

item lexical sih- 'casa': 

tª- posse de primeira pessoa do singular: 

(01) tª-sih-te 

(02) 

1-casa-REF 
'minha casa' 

wª- posse de segunda pessoa do singular: 
wa-sih-te -
2-casa-REF 
'tua casa' 

ti va diacrónica, que a posse do tipo inerente ou já tenha foi ou está em processo de 
ser codificada na língua. · 
4 Neste trabalho, as seguintes abrevia96es foram utilizadas: 1 - prefixo de primeira 
pessoa do singular; 2 - prefixo de segunda pessoa do singular; 3 - prefixo de ter
ceira pessoa do singular; lP - prefixo de primeira pessoa do plural; 2P - prefixo de 
segunda pessoa do plural; 3P - prefixo de terceira pessoa do plural; REF - sufixo 
referencial ; LOC - locativo; POS - marcador de posse; CL - classificador; IMP -
imperfeito; VIS - visualmente observado; N.VIS - nao observado visualmente; , 
PAS - passado. 
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haj-/na- posse de terceira pessoa do singular: 

(03) haj-sih-te .(04) a-sih-te 
3-casa-REF 3-casa-REF 

(05) 

'sua casa' 'sua casa' 

niíh- posse de primeira pessoa do plural: 
nüh-sih-te 
lP-casa-REF 
'nossa casa' 

ªw-/a- posse de terceira pessoa do plural: 
(06) ªw-sih-te (07) a-sih-te 

3P-casa-REF 3P-casa-REF 
'casa deles' 'casa deles' . 

A forma a-, que ocorre coino marca de terceira pessoa do singular ou 

do plural, como pode ser visto nos dados (04) e (07), é urna marca substitu

tiva dos prefixos haj- e ªw-, terceiras pessoas do singular e do plural, res

pectivamente.5 o morfema a-, foneticamente, tem realiza~ao [,\), podendo, 

ainda, assimilar o tra90 do ponto supraglotal consoante seguinte, realizando 

[ií], exemplo (11), [i], exemplo (09) ou. ser apagado, porém deixando o 

tra~o nasal na semivogal que inicia a raíz nominal, exemplo (10): 

(08) [Khi:kª:re] 
/na-hi-kah-te/ -
3S-lenha-longo/tridimensional-REF 
'a lenha dele' 

5 Em Mamainde, língua estreitamente aparentada ao Latunde, é atestada a existen
cia da marca na-, cognata a do Latunde, a qual está presente em constru96es pos
sessi vas, referente a posse de terceira pessoa. (Dicionário experimental Mamainde
Portugues de Kingston e revisto por Eberhard, 1994; Kingston, 1974:30-3 1). As-
sim como no Latunde, no Mamainde o morfema na- pode vir prefixado a um nú
cleo nominal ou ocorrer entre duas raízes nominais que tem urna rela9ao possuidor
possuído. Ocorrencia da forma háj- em Mamainde nao é apresentada na literatura 

disponível. Já em Lakonde, outra língua Nambikwára do Norte, apenas a forma á
foi atestada para as terceiras pessoas do singular e do plural. Na última língua, a 
forma háj- nao é ocorrente como prefixo de posse. 
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. (09) [i h i:kn: re J 
/n5-hi-kgh-tc/ 
3S-lenha-lon!!o/tridi mensional -Rl J : 

~ 

·a lenha dele· 

( 10) [.\\\j:n::>j 
/na-\\'j -nn\\'/ 
JS-dente-LOC 
·o dente dele' (Lit.: ·no dente dele') 

(11) [ü\\j:n::>] - [\\"j:n::>] 
/nñ-\\j-nn\\'/ 
3S-dente -LOC 
'o dente de le' (Lit. : ' no dente de le') 

( 12) [.\nª jgini :de] 
/nñ- nil.i-k i ni n-te/ 
3S-cabcc; a-redondo/trid i mensiona 1-REl:

'a ca~ec;a dele' 
( 13) [ínnjg ini :de] 

/nñ-ngj-k i nin-te/ 
3S-cabec;a-redonqo/trid i mensional -Rf::F 
·a cabec;a dele ' 

2. CONSTRU<;Óf:S POSSESSIVAS ~l\il COMPQSTOS NOMINAIS 
Em compostos, cujos itens apresentan1 rclac;ao geniti va, o núcleo da 

construc;ao oc upa a segunda posi<;ao do cornposto. Nesses casos, a marca de 
posse qe terceira pessoa, ~-. é obrigatória, di ferencjan40, ass im os compos

. tos genitivos daqueles que nao expressam re la~ao genitiva . 
• 

( 14) kejªj-ñ-tawn-te 
cait itu-POS-rabo-REF 
·o rabo do caiti tu ' 

( 15) ke.iilj-ta\\'n-te 
cai ti tu-rabo-REF 
'rabo de caititu' 

( 16) nün-a-sj n-te 
bicho-POS-carne-REF 
'a carne do bicho ' 

( 17) nün -sjn-te 
bicho-carne-REF 
'carne de bicho' 

A marca de posse, a-,se1npre precc~e o nome possuído. Ern compos
tos, o núcleo ocupa a segunda posi\ao da constru\ÜO. ~)or isso, a posi<;ao do 
morferna de posse en1 con1postos geniti vos, é inalteradamente medial , se-

1 úO 
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guindo o .possuidor e precedendo o possuído. Abaixo seguem mais exem
plos de constru<r5es ~ompostas: 

(18) welin-.a-tawn- te 

( 19) 

(20) 

tamanduá-POS-rabo-REF 
'o rabo do tamanduá' 
tu-a-nª h-te 
perna-POS:-osso-REF 
'o osso da perna' 
o?-a-sin- te - -
macuco-POS-carne-REF 
'a carne de macuco' 

Nas constru~oes compostas com rela~ao posses.siya, o possuidor é 
um referente de terceira pessoa, e o marcador de posse que acorre entre os 
nomes do composto é o mesmo prefixo de posse, á-, apresentado acima, na 
se<rao l . 

3. CLÁUSULA POSSESSIV A 
A cláusula possessiva é formada por urna constru<rao predicativa cuja 

núcleo é urna raiz nula, -nán-, precedida por um dos prefixos possessivos e 

seguida por morfología de verbal. A raiz -nán- é o núcleo da constru<rao e 
tem fun~ao anafórica, subs_tituindo o nome possuído. Nesse sentido, a coo
correncia da raíz anafórica e do nome referente nao é permitida. 

(21) tª -nan-tan-a 
1-raiz nula-IMP-YIS 
'é o meu cesto' 

(22) wª-nan-tan-hi 
2-raiz nula-IMP-N.VIS 
'é a tua panela' 

(23) * wª-nan-watah-tan-hi 
2-raiz nula-panela-IMP-N.VIS 
'é a tua panela' 

A raíz -nan- também pode substituir um nome genérico, como em: 
(24) a-wasajn-tan-a 

3-coisas-IMP-YIS 
'sao as suas coisas' 

(25) a-nan-tan-a 
3-raiz nula-IMP-YIS 
'sao as suas coisas' 
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Quando a forma :-nán- substituí neme que recebe classificac;ao no

minal, o classificador é preservado na cláusula possessiva: 
(26) tª -hu?-kah-tani 

1-arco-CL:longo/tridimens.-IMP/P AS/N. VIS 
'era o meu arco' 

(27) tª-na-kah-tani 
1-raiz nula-CL: longo/tridimens.-IMP/P AS/N. VIS 
'era o meu arco' 

(28) wª-nªjn-kinin-tan . 
2-cabe<;a-CL: redondo/trid i mensional-IMP · 
'é a tua cabe\:a' 

(29) wª-nan-kinin-tan 
2-raiz nula-CL:redondo/tridimensional-1IMP 
'é a tua c'abe9a' 

A forma -nan- situa-se entre as classes de neme e verbo pelo fato 
dessa raiz requerer simultaneamente morfología nominal e verbal, quais 
.sejam: prefixos de posse, que sao marcadores nominai s, e sufixos verbais, 
tais como aspecto, tempo e evidenciais, como pode ser observado nos e
xemplos de acima. Embora parte da morfología verbal, em Latunde, seja 
transcategorial e o prefixo de posse ser privativo da classe nominal, o que 
resolvería o impasse da classificac;ao de -nan-, considerando-a como neme, 
esta raiz nao aceita a aposic;ao do sufixo referencial da classe dos nemes. O 
exemplo (30), abaixo, demonstra a agramaticalidade da raiz nula seguida 

· pelo sufixo referencial : 
(30) * a-nan-te 

3-raiz nula-REF 
'a cabe<;a de le' 

Por outro lado, a cláusula possessíva pode receber sufixo referencial 
quando for nominali zada por um sufixo de classificac;ao nominal. Abaíxo 
segue exemplo dessa construc;ao: 

(3 1) tª-na-sawh-te 
1-raiz nula-CL:líquido.-REF 
'o meu café' 

Como pode ser visto em (30-31 ), a aposic;ao do sufixo referencial es- l 

tá condicionada a presenc;a do classíficador nominal. Ao lado disso, ~n 

quanto forma substitutiva de referente possuído, a raíz exige prefixo t ,JS-

sessivo, tem func;ao anafórica e nao aceita pronome pessoal livre, o qual 
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ocorre em constru~oes predicativas, cujo núcleo é um verbo estativo. O 
comportamento da raíz nula indica, portanto, que seu status categorial é 
tanto verbal ql.ianto nominal. , 
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