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RESUMO 
TEMPO, MODO, ASPECTO E EVIDENCIALIDADE EM KAINGANG 

 

MÁRCIA NASCIMENTO 

 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
como parte dos requisitos necessários à obtenção do titulo de Mestre em Linguística.  

 

 Esta dissertação descreve e analisa, inicialmente, as categorias de Tempo, Modo 
e Aspecto em Kaingang (família Jê, Tronco Macro-Jê), identificando um processo 
suprassegmental atuante em relação à categoria de Tempo nesta língua: em um grupo 
específico de verbos, a prosódia opera como traço distintivo de passado e de futuro, 
tanto em enunciados assertivos quanto em interrogativos. Demonstra-se que a língua 
Kaingang, além de explicitar construções temporais através de unidades lexicais, 
partículas e morfemas gramaticais, apresenta, de modo bastante original, a ocorrência 
desses fatores prosódicos, que influenciam a marcação de tempo, como constatado em 
estudos realizados através de procedimentos experimentais e também através de análises 
acústicas. A dissertação inclui, também, uma descrição e análise de estruturas 
gramaticais da língua Kaingang, que compõem o sistema de marcação da 
evidencialidade. A evidencialidade é a categoria gramatical que se refere à fonte da 
informação, o que possibilita ao falante codificar se a informação transmitida faz parte, 
de alguma forma, da sua própria experiência direta ou se foi obtida através de terceiros. 
Constatamos que, em Kaingang, há especificações do tipo de evidência fornecido pelo 
falante, se é uma informação reportada, ou da experiência do próprio falante, que 
também pode ter sido obtida através de outras experiências sensoriais.  Destacamos, 
também, termos que indicam valores epistêmicos, indicando o comprometimento do 
falante em relação à informação transmitida. 

Palavras-chave: Tempo, Modo, Aspecto, Flexão prosódica, Evidencialidade, Kaingang 
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ABSTRACT 
The present thesis starts by describing and analyzing the categories of Tense, Mood and 
Aspect in Kaingang (Je family, Macro-Jê stock) identifying a system of prosodic tense 
marking in a specific group of verbs, distinguishing between past and future tenses both 
in declarative and in interrogative sentences. We, therefore, argue that the Kaingang 
language, in addition to morphological markings, makes use of an interesting system of 
prosodic inflection in order to establish tense differences. We established the existence 
of this prosodic inflection system by means of an experimental psycholinguistic 
experiment of speeded compatibility judgment. The relevant data was then subjected to 
acoustic analyses. The thesis also include an investigation of evidentiality in the 
Kaingang language. We show that Kaingang allows speakers to distinguish between 
reported and experienced information. Additionally, we discuss epistemic processes 
which indicate the commitment of speakers with relation to the information conveyed. 

Key-words: Tense, Mood, Aspect, Evidentiality, Prosodic inflection, Kaingang. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A presente dissertação inicia com uma abordagem das categorias de Tempo, Aspecto e 

Modo (TAM) em Kaingang, identificando-se um processo interessante de marcação 

gramatical relacionado à categoria de Tempo nesta língua, que ocorre em um grupo 

restrito de verbos nos quais a prosódia opera como traço distintivo de passado e de 

futuro, tanto em enunciados assertivos, quanto em interrogativos. Esse fenômeno foi 

inicialmente observado através da aplicação de teste perceptual formulado no âmbito da 

Psicolinguística Experimental. A tarefa neste experimento psicolinguístico foi a de 

julgamento imediato de compatibilidade, com input auditivo, testando-se a 

aceitabilidade do uso do que chamamos de flexão prosódica. O experimento obteve 

resultados altamente significativos, demonstrando que, de fato, a prosódia opera como 

recurso para caracterizar diferentes noções temporais na língua Kaingang. 

Os enunciados assertivos e interrogativos foram, então, analisados com o programa 

Praat, nos possibilitando observar detalhadamente que os contornos descendentes de F0 

marcam ações já realizadas, indicando tempo passado, enquanto que os contornos 

ascendentes, por outro lado, marcam ações futuras.  

Em seguida, descrevemos e analisamos elementos e estruturas gramaticais da língua 

Kaingang, argumentando que esses elementos e estruturas compõem o sistema de 

marcação da evidencialidade. Os marcadores de evidencialidade codificam 

gramaticalmente o conhecimento do falante sobre a fonte da informação transmitida, 

construindo um fenômeno de interface entre a gramática e o discurso. Identificamos, no 

âmbito da presente dissertação, para o Kaingang, cinco categorias de evidencialidade, a 

saber, Relatada, Visual, Não-Visual, Inferencial e Suposicional. Além disso, o 

Kaingang apresenta, também, termos que expressam valores epistêmicos e outros que 

sinalizam uma extensão semântica de miratividade. 

A maior parte dos dados aqui analisados foram coletados em campo especialmente para 

esse estudo, sendo proveniente da variante dialetal falada entre os moradores da Terra 

Indígena Nonoai, onde cerca de  80% da população é falante nativa da língua. Esta TI 

está localizada ao norte do estado do Rio Grande do Sul e conta com uma população de 

aproximadamente 3000 pessoas. A outra parte dos dados é de natureza secundária, 
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sendo citada a partir de publicações recentes, incluindo diferentes variantes dialetais da 

língua Kaingang que têm sido objeto de estudo por parte de outros pesquisadores.  

Essa dissertação está organizada em seis capítulos: no primeiro capítulo, apresentamos 

informações gerais sobre o povo Kaingang e também alguns aspectos gramaticais da 

língua, revisando aspectos da fonologia e com especial atenção para a sua organização 

sintática. No capítulo dois, Fez-se uma breve discussão sobre as categorias Tempo, 

Aspecto e Modo (TAM), apresentando também uma revisão bibliografica para, em 

seguida, discutir-se como essas categorias funcionam em Kaingang.  No capitulo três 

foi dado um enfoque especial para a categoria de tempo em Kaingang, fazendo-se uma 

tentativa de sistematização dos tipos de verbos a maneira de flexão quanto ao tempo. No 

capítulo quatro tratamos da flexão prosódica relacionada à categoria de tempo em 

Kaingang, onde também apresentamos na seção 4.2 o experimento psicolinguístico de 

julgamento imediato de compatibilidade, através do qual identifica-se a ocorrência do 

fenômeno que chamamos de flexão prosódica. Em seguida, na seção 4.3, apresentamos 

as analises acústicas, realizadas com o programa Praat, dos enunciados assertivos e 

interrogativos, envolvendo a flexão prosódica. No capítulo cinco, foram feitas descrição 

e análise preliminares da expressão da evidencialidade em Kaingang, mostrando as 

diferentes categorias presentes nessa língua. Finalmente no capítulo seis apresentamos 

as considerações finais. 
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1. O POVO E A LÍNGUA KAINGANG 

1.1 Povo 

O povo indígena Kaingang faz parte do grupo dos povos de línguas Jê, Tronco Macro-

Jê do Brasil. Atualmente, o Kaingang está entre os cinco povos indígenas mais 

populosos do país, sendo também o mais populoso entre os Jê.  

O Kaingang conta hoje com uma população estimada em 30 a 34 mil pessoas. Esta 

população habita 32 Terras Indígenas espalhadas pelos estados da região sul do país 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e parte do estado de São Paulo1. Assim 

como os demais povos indígenas, os Kaingang vivem hoje em parcelas muito reduzidas 

dos territórios que possuíam históricamente. 

Tradicionalmente, o povo Kaingang ocupava grandes extensões territoriais com uma 

vasta floresta de pinheirais, a qual era a base de sua alimentação tradicional. Segundo 

Laroque (2007) 

“Tradicionalmente encontravam-se estabelecidos em territórios localizados nas Bacias 

hidrográficas dos rios Tietê, Feio, Aguapeí e Paranapanema (São Paulo); Bacias 

hidrográficas dos rios Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu (Paraná) e Bacias hidrográficas 

entre os rios Iguaçu e Uruguai (em Santa Catarina). Avançavam pelos territórios das 

Bacias hidrográficas dos rios Peperi-Guaçu e Santo Antonio (Misiones, na Argentina) e 

ainda sobre os territórios das Bacias hidrográficas dos rios Sinos, Caí, Taquari, Jacuí e 

Uruguai (no Rio Grande do Sul)”. Laroque (2007; 9) 

 

De acordo com Laroque, esse seria o possível território Kaingang no século XIX. Nos 

mapas das figuras abaixo é possível visualizar a redução dos territórios ao longo dos 

três últimos séculos, chegando ao presente com uma porção muito mínima do território 

antigo. 

 

                                                           
1
 Cf. www.portalkaingang.org, 2006. 
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Figura 1: Mapa do possível território Kaingang no século XIX publicado em Laroque 
(2007) 
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Figura 2: Mapa das Áreas Kaingang no século XX publicado em Laroque (2007) 
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Figura 3: Mapa das atuais Áreas Kaingang, publicado em D’Angelis, 2007. 

 

Vale lembrar que redução do território tradicional e enfraquecimento linguístico e 

cultural, para os indígenas, são duas coisas diretamente relacionas, refletindo-se na 

situação sociolinguística atual dos povos indígenas em todo o nosso país. 
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1.2 A Língua Kaingang 

  

A língua Kaingang é uma língua pertencente à família linguística Jê (Tronco Macro-Jê). 

Embora haja divergências quanto ao numero de variantes dialetais e suas distribuições 

geográficas, Wiesemann (2002), avalia que esta língua possui cinco variantes dialetais, 

as quais são distribuídas regionalmente, e seguem as seguintes denominações: dialeto de 

São Paulo; dialeto do Paraná; dialeto Central; dialeto Sudoeste e dialeto Sudeste.  

Em termos de vitalidade linguística, em nossa avaliação, é bem possível que o Kaingang 

seja falado por cerca de 60 % da população atual, ou seja, pelo menos 18 mil dos 30 mil 

Kaingang seriam falantes da língua. Não encontramos dados atuais sobre a situação 

sociolinguística do Kaingang, visto que ainda não foi realizado nenhum estudo mais 

detalhado com dados precisos acerca do grau de vitalidade da língua. O que se tem são 

apenas dados estimados e, além disso, muito antigos, que já não retratam a realidade 

atual. A partir de nossa experiência pessoal, sabemos que a situação sociolinguística 

pode variar muito de comunidade para comunidade: há comunidades onde a língua está 

muito viva, sendo adquirida pelas crianças como língua materna e outras em que se 

encontra seriamente ameaçada, pois a transmissão intergeracional já está seriamente 

comprometida, ou seja, as crianças já não recebem mais a língua indígena de seus pais, 

como primeira língua.  

Os Kaingang sozinhos representam cerca de 50% de toda a população dos povos de 

língua Jê e estão entre os cinco povos indígenas mais populosos do Brasil. Junto com o 

Xokleng formam o conjunto restrito das línguas Jê do Sul. 

A ordem básica dos constituintes sintáticos na oração declarativa simples em Kaingang 

é, sem dúvida, a ordem SOV – Sujeito, Verbo, Objeto – sendo o sujeito marcado 

morfologicamente por diferentes partículas (indicador de sujeito, gênero, etc) e o objeto 

aparece sistematicamente antecedendo o verbo, como ilustrado nos exemplos abaixo 

para construções transitivas e intransitivas. 

(1)     S                              O                  V 
         Ũnsĩ          vỹ         krẽkufár     juján. 
         menino     MS       peixe          pescou 
         ‘O menino pescou peixe’ 
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(2)      S            V 
        Ũnsĩ vỹ   vẽnhva 
        menino    MS correr 
        ‘o menino correu’  
 

Estudos mais consistentes sobre a língua Kaingang foram iniciados por Úrsula 

Wiesemann a partir dos anos 1960. Wiesemann é missionária do SIL (Summer Institute 

of Linguistics) e foi ela quem desenvolveu uma ortografia inicial para o Kaingang.  

Fonemas 

Em Kaingang há 28 fonemas, assim distribuídos: 14 fonemas consonantais, 9 fonemas 

vocálicos orais, 5 fonemas vocálicos nasais . 

Fonemas consonantais2 

 DESCONTÍNUAS CONTÍNUAS 

OBSTRUINTES /p/,  /t/,   /k/,   /// /f/,   /ʃ/,   /h/ 

SOANTES /m/,   /n/,   /ɲ/,   /ŋ/ /w/,   /ɾ/,   /j/ 

Tabela 1: Fonemas consonantais 

 

Representação ortográfica  

 DESCONTÍNUAS CONTÍNUAS 

OBSTRUINTES < p > , < t > , < k > , < ’ >  < f > , < s > , < h > 

SOANTES < m >, < n > , < nh >, < g > < v >, < r > , < j >  

Tabela 2: Representação ortográfica das consoantes  

 

 

                                                           
2
 Reprodução da tabela do sistema consonantal que consta em Gonçalves (2007, p. 11). 
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Fonemas vocálicos orais 

 Anterior Central Posterior 

Alta /i/ /ɨ/ /u/ 

Média /e/ /ǝ/ /o/ 

Baixa /ɛ/ /a/ /ᴐ/ 

Tabela 3: Fonemas vocálicos orais. 

 

Representação ortográfica 

 Anterior Central Posterior 

Alta i y u 

Média e á o 

Baixa é a ó 

Tabela 4: Representação ortográfica - vogais orais. 

 

Fonemas vocálicos nasais 

 Anterior  Central Posterior 

 Alta /ĩ/ /῀ɨ/ /ũ/ 

Média    

Baixa / ~́/ /ã/ /͂ ᴐ/ 

Tabela 5: Fonemas vocálicos nasais, 

 

Representação ortográfica 

 Anterior  Central Posterior 

 Alta ĩ ỹ ũ 

Média    

Baixa ẽ ã 

Tabela 6: Representação ortográfica - vogais nasais. 
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Note-se na tabela 6, que não há representação ortográfica específica para o fonema 

posterior baixo /͂ᴐ/. Tanto o fonema /ã/ e /῀ᴐ/ são representados pela letra ã devido a 

questões de unificação da ortografia/escrita proposto por Wiesemann. Essa é uma das 

questões que frequentemente é abordada pelos professores que trabalham no ensino da 

língua, porém, ainda não se chegou a um acordo de especificar ou não, esses fonemas, 

ortograficamente.  

 

Discutindo esse fato, D’Angelis aponta aspectos interessante a favor da especificação 

desses fonemas na ortografia da língua Kaingang não levados em conta por Wiesemann 

na definição do alfabeto o que causa certo desconforto aos professores Kaingang que 

ensinam essa língua. D’Angelis argumenta que  

Wiesemann não entendeu a natureza relevante das alternâncias vocálicas em dialetos 
como o que, então, denominou “Sul”. Em comunidades como Xapecó e Chimbangue 
(SC), Nonoai e Inhcorá (RS), constatei que as vogais / ~́/ e /͂ ᴐ/ são empregadas em 

importante uso classificatório, de modo que sugeri (D’Angelis 2002ª, p.235) que a 
língua Kaingang possui um sistema de classificação nominal que emprega a categoria 
forma. Isso significa que o Kaingang realiza, pelas alternâncias vocálicas entre [~́] e 

[῀ᴐ], a expressão das classes alto/comprido (ou fino/difuso) x baixo/redondo (ou 
grosso/compacto), em nomes e verbos (D’Angelis 2007, p.88). 

 

 De fato essas alternâncias vocálicas, apresentadas a cima, são tratadas como simples 
variantes dialetais livremente utilizadas sem considerar a informação semântica que está 
envolvida, como afirma o autor.  

No entanto, essa é uma discussão que deve ser retomada cuidadosamente junto com os 
professores indígenas, talves seja o momento de começar a pensar sobre a reforma 
ortográfica do Kaingang. Assim, achamos que discussões mais detalhadas sobre esse 
assunto não cabem no âmbito dessa dissertação. 

Para maiores informações sobre a fonologia da língua Kaingang, temos os trabalhos de 
D’Angelis 1998, Cavalcante 1987, Teixeira 1988, entre outros. 
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2. AS CATEGORIAS DE TEMPO, MODO E ASPECTO  
 

Tempo, Modo e Aspecto são categorias que, frequentemente, são intimamente ligadas 

entre si nas línguas. Tempo é entendido como uma categoria dêitica que, para Comrie 

(1976), relaciona o momento da situação ou evento referido a outro momento, 

geralmente o momento da fala/enunciação. O recorte mais comum encontrado nas 

línguas é o de presente, passado e futuro, numa relação de simultaneidade, anterioridade 

ou posterioridade do evento em relação ao momento da fala. Diferentemente de outras 

categorias, o Tempo é uma categoria gramatical considerada não universal, ou seja, não 

está presente obrigatoriamente em todas as línguas, embora todas as línguas do mundo 

realizem a marcação de tempo físico de alguma forma, que não necessariamente implica 

no uso de unidades gramaticais, segundo avalia Lyons (1977). 

Como definição geral de Aspecto, Comrie (1976) diz que “aspectos são diferentes 

maneiras de ver a constituição temporal interna da situação”, levando-se em conta a 

natureza do evento. 

Já, a categoria de Modo, segundo Palmer (1986), é diferente das categorias de tempo e 

de aspecto, pois não se refere diretamente a nenhuma característica do evento, mas 

simplesmente ao status da proposição. Costuma indicar a distinção binária entre realis e 

irrealis.    

No que diz respeito à categoria Evidencialidade, segundo Aikhenvald pode-se defini-la 

como uma categoteria que se refere à fonte da informação transmitida. Desclés and 

Gentcheva (1998) propõem começar a pensá-la a partir da distinção clássica entre o 

modus e o dictum de um enunciado linguístico. Essas categorias podem ser identificadas 

originalmente nos textos dos Estóicos, na antiguidade, tendo sido explicitamente 

definidas por Charles Bally (1934/1965:36). Dictum e modus seriam aspectos 

complementares da enunciação de uma frase. O dictum seria a representação gramatical 

da frase em si mesma, enquanto o modus estaria relacionado às operações mentais 

realizadas pelo falante na expressão da frase, indicando a maneira como este avalia o 

conteúdo da frase. 
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O modus de enunciação de uma frase pode envolver um conjunto de processos 

estruturalmente diversificados, tais como modo, tempo, aspecto, pessoa, bem como 

diferentes marcadores, que podem apresentar graus distintos de gramaticalização, 

variando de morfemas funcionais livres a formas presas incorporadas a paradigmas 

flexionais. O modus pode ainda ser indicado através da manipulação do perfil 

informacional da frase, colocando em jogo noções tais como tema/rema, informação 

nova e velha, foco e tópico, etc. (cf. Weber (1986)). A expressão do modus pode 

também ser feita através de diferentes quadros de referência dêitica, tal como 

exemplificado por Schlichter (1986), ao analisar os evidenciais temporais da língua 

indígena norte-americana Wintu.  

Esses termos têm sido usados na literatura a fim de identificar um conjunto amplo de 

elementos e processos gramaticais que permitem ao falante expressar sua atitude em 

relação aos fatos enunciados, avaliando, por exemplo, a fonte e a confiabilidade da 

informação transmitida. De acordo com Guentcheva (1996), o médiatif pode ser 

articulado em termos de dois valores fundamentais: a reportagem de fatos que tenham 

se tornado conhecidos através de um terceiro ou através do “ouvir dizer”.  

Neste sentido, assumimos a definição ampla da categoria discutida, por exemplo, em 

Ramat (1996), a saber, a indicação formal da posição epistêmica do falante em relação 

ao conteúdo de seu enunciado. Como sugere Maia (2002), ao buscar reunir fatos 

gramaticais estruturalmente diversos sob o mesmo rótulo analítico, pretende-se também 

questionar as fronteiras da própria categoria, visando a contribuir para tornar mais claro 

o espaço semântico que o termo recorta. 

 

2.1 As Categorias de Tempo, Modo e Aspecto em Kaingang - Breve Revisão 

Bibliográfica e Considerações 

No presente capítulo apresentaremos uma breve revisão bibliográfica dos principais 

trabalhos já realizados, que fazem referencias a essas categorias de Tempo, Modo e 

Aspecto na língua Kaingang, sendo que os principais trabalhos revistos são Wiesemann 

(1974) e (2002), Gonçalves (2007) e Almeida (2008). Nossa seleção foi feita dessa 

forma por considerarmos essas análises mais consistentes em termos da presente 

discussão a respeito dessas categorias, ao contrario dos trabalhos mais antigos que são 



13 

 

mais descritivos e que, ao nosso ver, seriam menos relevantes para os presentes 

propósitos . 

O objetivo desta seção é apenas o de fornecer uma visão geral do que já foi dito sobre 

essas categorias na língua Kiangang, revisando as diferentes definições ou propostas de 

análises desenvolvidas para essas categorias no Kaingang.  

Não é nossa intenção, portanto, discutir em detalhe os vários estudos já realizados sobre 

o Kaingang, mas apenas fazer uma revisão básica de alguns estudos pertinentes, seguida 

de breves comentários, quando consideramos necessário. 

 

2.2 Frei Mansueto Barcatta de Val Floriana - “Ensaio de Grammatica kainjgang” 

(1918)  

Num dos mais antigos estudos sobre a língua Kaingang, Frei Mansueto Barcatta de Val 

Floriana em seu “Ensaio de Grammatica kainjgang” (1918), faz referencia as categorias 

de Tempo e Modo, onde aparecem várias partículas que indicam tais categorias além de 

outros advérbios de tempo. Os dados do autor são da região do Tibagi, no Paraná. 

No capítulo VI do seu trabalho o autor começa fazendo algumas observações sobre os 

verbos, dizendo que no Kaingang não há verbo passivo para indicar a ação, mas sim 

para indicar resultados da ação. Assim, segundo o autor, para dizer “o porco foi comido 

pela onça”, precisaria transformar a frase assim: O porco está comido agora: o comeu a 

onça. Provavelmente essa construção ficaria assim em Kaingang (já que o autor não 

fornece exemplo):  

(1) Porko tỹ  ko  kỹ nỹn,  mĩg  tỹ  ti  ko  ja  nĩn. 
     porco MS  comer então ASP  onça  MS  3SG  comer PFV  ASP 
‘O proco foi comido, a onça o comeu. ’ 

 

Na tabela a seguir, apresentamos um resumo das partículas que marcam tempo, segundo 

Val Floriana. Nessa época, evidentemente, não existia uma ortografia para a língua 

Kaingang, o que causa certo estranhamento para entender os exemplos fornecidos pelo 

autor. Por isso fizemos uma “transcrição” para a ortografia atual a fim de facilitar a 
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compreensão. Os dados serão apresentados conforme consta no original, inclusive sua 

grafia e, ao lado, entre colchetes, estão as palavras na ortografia atual. 

 

Presente Futuro Futuro intencional Imperfeito Passado 

mo [mũ] 

ja 

mo [mũ] 

hana [hỹnỹ] 

henerikemôn [hẽnrikemũn] 

kején [kejẽn] 

ke 

kémo [kemũ] 

ve [vẽ] 

ja 

ke 

Tabela 1 - Partículas que marcam tempo - Segundo dados de Val Floriana (1918). 

 

Seguem alguns exemplos3: Em (2) e (3) com a presença das partículas ja e mo que 

indicam, respectivamente, presente e imperfeito; (3) com a partícula kémo e ke 

indicando futuro intencional. 

(2) Had ja [Há ja]: agora está bom, estava bom 

(3) Kóixmo [Ko inh mũ]: Como agora 

(4) Kó ix kémo, kóix ke [ko inh ke mũ, ko inh ke]: Pretendo comer 

Além das partículas que marcam tempo, o autor considera dois modos no Kaingang, que 

são o Imperativo e o Não-Imperativo. Segundo ele, na construção do imperativo 

afirmativo a partícula -ra é sufixada ao verbo cuja raiz termina em vogal e o sufixo -era 

nos verbos cuja raiz termina por consoante. Para o negativo acrescenta-se o sufixo tográ 

ao verbo, exemplos seguem:  

(5) Krônera [kron ra]: Beba tu 

(6) Krô tôn grã [kron tũg ra]: Não bebas 

                                                           
3 Os exemplos dos autores, reproduzidos nesse capítulo, 2, estarão em itálico. 
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 O imperativo também é realizado através das partículas ha e kur, como nos exemplos 

(7) e (8), respectivamente: 

(7) Ha tin tôn [Ha tĩ tũg]: Não vá 

(8) kur noro [kur nũr]: durma depressa! 

 

Entre os advérbios de tempo, estão as chamadas partículas adverbiais: huri traduzido 

como ‘já’ que indica tempo passado e ha que indica tempo presente, segundo o autor. 

Outros advérbios também se encontram no trabalho, tais como:  ũri  ‘agora’/‘hoje’; 

rẽkétá ‘ontem’; rẽkéũtá ‘anteontem’; vajkỹ ‘amanhã’, vaj ũn kỹ  ‘depois de amanhã’; 

vỹsã ‘uma vez, outro dia’; etc.  

 

2. 3 Úrsula Wiesemann - “Time Distinctions in Kaingang” (1974). 

Úrsula Wiesemann, considerada até então a pesquisadora que mais produziu sobre a 

língua Kaingang, num dos seus trabalhos intitulado “Time Distinctions in Kaingang” 

(1974), faz uma descrição das “expressões de tempo” na língua Kaingang, tendo como 

base o dialeto do Paraná. A partir desses dados, Wiesemann argumenta que o Kaingang 

não apresentaria morfologia detalhada para fazer distinções temporais.  A marcação de 

tempo se realizaria, principalmente, por meio de unidades lexicais (adjuntos adverbiais), 

elementos que indicam sequências de eventos e partículas gramaticais, compondo, 

assim, uma distinção estabelecida entre passado, presente e futuro, em que apenas este 

último seria marcado morfologicamente.  

Na figura abaixo, retirado de Wiesemann (1974, p.6), os elementos que expressam essas 

distinções podem ser observados mais detalhadamente.  
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Figura 1: Pagina do texto de Wiesemann (1974, p. 6) sobre expressões de tempo. 
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2. 4 Wiesemann – “Kaingang - Português Dicionário Bilingue” (2002) 

Esta publicação constitui um dicionário reeditado da versão de 1971, o qual traz em seu 

apêndice algumas referências sobre as categorias de Aspecto e Modo, não se 

fornecendo, no entanto, qualquer exemplificação sobre o uso de marcadores gramaticais 

dessas categorias.  

Sobre a categoria Aspecto, a autora inicia discutindo de modo genérico, sem 

exemplificação, a posição dos marcadores de aspecto dentro do enunciado, dizendo que 

esses terminam a oração, mas que também podem ser seguidos por outros marcadores. 

Em seguida, a autora passa a tratar da distinção entre o aspecto Perfectivo e 

Imperfectivo. 

O Perfectivo realis, segundo Wiesemann, indicaria uma ação do ponto de vista global, 

sem focar nas partes constitutivas da ação, mas diferenciando-a pela posição física de 

como é realizada, se em pé, sentada, deitada ou por uma pessoa ou por várias. A autora 

apresenta uma lista dos indicadores de Aspecto agrupados de acordo às distinções 

referidas. 

Perfectivo Realis 

1.  jẽ  ‘em pé’  
2. jẽgtĩ  ‘habitualmente em pé’ 
3. jẽ nĩ  ‘na situação de estar sentado’ 
4. mũ  ‘fazendo’ 
5. mũgtĩ  ‘fazendo habitualmente’ 
6. mũ nĩ  ‘na situação de estar fazendo’ 
7. nĩ  ‘sentado, na situação de’ 
8. nĩgtĩ  ‘habitualmente na situação’ 
9. nĩ nĩ  ‘na situação sentado’ 
10. nỹ  ‘deitado’ 
11. nỹgtĩ  ‘habitualmente deitado’ 
12. nỹnĩ  ‘na situação de deitado’ 
13. nỹtĩ  ‘sendo PL.’ 
14. nỹtĩgtĩ  ‘habitualmente sentado’ 
15. nỹtĩ nĩ  ‘na situação de’ 
16. rã nĩ  ‘chagando de vagar’ 
17. sa  ‘pendurado’ 
18. sagtĩ  ‘habitualmente pendurado’ 
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19. sa nĩ  ‘na situação de estar pendurado’ 
20. tĩ  ‘tendo ido’ 
21. tĩ  ‘habitualmente’ 
22. tĩgtĩ  ‘habitualmente, sempre’ 
23. tĩ nĩ  ‘na situação de estar indo’ 

Tabela 2: Indicadores de Aspecto PFV Realis, Wiesemann (2002, p.156). 

 

Observem-se os exemplos que seguem4: 

jẽ ‘em pé’ 

(9) professora fi  vỹ  aula  nĩm  jẽ. 
      professora FEM MS. aula dar IPFV 
 ‘A professora está dando aula’ 
 

 

nĩ ‘sentado, na situação de’ 

(10) Mũfej fi   vỹ  vãn   kusũg  nĩ.  

        Mũfej FEM MS taquara  pintar IPFV 

‘M ũfej esta pintando taquara” 

 

 

nỹ ‘deitado’ 

(11) Ũri  tỹ  rãrĩr   nỹ. 
       hoje  MS ensolarado IPFV 
‘Hoje está ensolarado’ 
 

 

                                                           
4
 Se tomarmos as definições de Perfectividade e Imperfectividade a partir de Comrie (1976), esses 

marcadores apontariam, de fato, Imperfectividade nessas sentenças e não Perfectividade como analisa 
Wiesemann (2002). Por isso, em nossos exemplos glosamos como IPFV contrariando a autora. 
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Para a construção do Perfectivo irrealis juntam-se os marcadores de aspecto ao aspecto 

vẽ, transformando a forma em irrealis. 

Perfectivo Irrealis 

1. jẽ vẽ  ‘era p/ estar em pé, mas ñ foi’ 
2.  mũ vẽ  ‘era p/ se fazer, mas ñ se fez’ 
3. nĩ vẽ  ‘era p/ ser, mas ñ foi’ 
4. nỹtĩ vẽ  ‘era p/ serem, mas ñ foram’ 
5. nỹ vẽ  ‘era p/ estar(deitado), mas não foi’ 
6. sa vẽ  ‘era p/ estar(pendurado), mas não foi’ 
7. tĩ vẽ  ‘era p/ ser habitualmente, mas não foi’ 

Tabela 3: Indicadores de Aspecto, PFV Irrealis, Wiesemann (2002, p.157). 

 

nĩ vẽ ‘era para ser, mas não foi’ 

(12) Goj  tỹ  rỹ  nĩ vẽ ẽg  tỹ  kron  jé   

       água MS quente  ASP 3PL MS tomar para 

‘a água está quente para que tomemos (chimarrão)’ 

 

Nesse caso, a particula vẽ está indicando que, apesar de a água já estar quente, ou apesar 

de o chimarrão já estar pronto, por alguma razão, a ação de tomar não vai ser possível. 

Essa situação poderia ser pensada em um contexto em que uma pessoa chega para 

visitar alguém e a dona da casa prepara o chimarrão, mas antes mesmo de começarem a 

tomar, o visitante precisa sair as pressar, antes mesmo que comecem a tomar o 

chimarrão.  

Essa partícula, vẽ, no exemplo (12) poderia ser glosada como Contrafactual em relação 

ao evento seguinte - evento 2-  que seria a não realização da consequência de um 

primeiro evento.  

Imperfectivo Irrealis. 

1. mỹ vó  ‘é, não é?’ 
2. mỹ vỹ  ‘será que provavelmente é?’ 
3. mỹ’  ‘será que é?’ 
4. vẽ vẽ   ‘era para ser, mas não é’ 

Tabela 4: Indicadores de Aspecto IPFV Irrealis, Wiesemann (2002, p.157). 
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Imperfectivo Realis 

1. nẽ  ‘será que é?, está por enquanto’ 
2. vẽ  ‘é definitivamente (na constr. ergativa)’ 
3. vẽgtĩ  ‘habitualmente é’ 

Tabela 5: Indicadores de Aspecto IPFV Irrealis, Wiesemann (2002, p. 157). 

 

Olhando para as tabelas 2, 3, 4 e 5 pode-se observar que, a maioria dos indicadores de 

aspecto, na verdade são composições aspecto + modo, como está indicado pelas 

definições Perfectivo/Imperfectivo, Realis/Irrealis. No entanto, essas classificações 

carecem de melhor análise, visto parece haver equívocos, como vimos nos exemplos 

(9), (10) e (11).  

A respeito dos indicadores de Modo, Wiesemann diz que estes “modificam tanto verbos 

quanto substantivos, seguindo-os”, dizendo que alguns podem seguir somente verbos e 

outros, tanto verbos quanto substantivos ou ainda outros indicadores de modo. A autora 

tampouco dá exemplos do uso desses marcadores em frases, apenas fornecendo uma 

listagem descontextualizada dos mesmos, a qual se encontra reproduzida na tabela 

abaixo. 

Modo 
Seguem verbos Seguem verbos ou substantivos 

 
e   ‘muito’ 
kónãn   ‘estragando’ 
kren  ‘quase’ 
mãn  ‘de novo’ 
rén  ‘por último’ 
sór  ‘querer’ 
tãvĩn  ‘foco assertivo’ 
vãnh  ‘não querer’ 
vén  ‘em primeiro lugar’ 
 

 
gy  ‘difícil’ 
ja  ‘terminado’ 
jãvãnh  ‘não saber’ 
mé  ‘gostar’ 
mẽ  ‘muito, ligeiro’ 
pẽ  ‘verdadeiro, foco assertivo’ 
tãvĩ  foco, assertivo’ 
tũ  ‘não’ 
ve  ‘aparecer como’ 
 

Tabela 2: Indicadores de Modo - Wiesemann (2002, p.159). 
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2.5 Solange Aparecida Gonçalves – “Aspecto no Kaingang” (2007)  

Em seu trabalho de mestrado intitulado “Aspecto no Kaingang”, Gonçalves, entre outras 

questões, discute a noção de Aspecto atribuído a um conjunto de partículas, inclusive os 

que aparecem nos trabalhos de Wiesemann referidos anteriormente, revisando também 

outros trabalhos que abordam o tema. Entre as partículas oracionais mais recorrentes, 

ditas marcadoras de aspecto, analisados por Gonçalves estão: nĩ, mũ, ja e também as 

partículas chamadas de ‘Marcadores Posicionais’ que, segundo a autora, “são partículas 

derivadas de verbos que indicam a posição física daquilo a que se refere (humano ou 

não-humano, e que pode ser o sujeito ou o objeto da oração)” os quais são nĩ ‘sentar’, nỹ 

‘deitar’, jẽ ‘estar em pé’, sa ‘pendurar’, no mesmo sentido como foi observado por 

Veiga (2006), que será exposto no capitulo 3 sobre a forma do verbo. Esta autora tenta 

entender também a reduplicação desses marcadores. 

Porém, antes de entrar no tema Aspecto, tema principal do seu trabalho, nos capítulos 6 

e 7, ela faz uma abordagem sobre as categorias de Tempo e Modo, dos quais falaremos 

resumidamente, conforme a ordem de apresentação da autora. 

No capitulo 6 do seu trabalho, Gonçalves, numa breve abordagem sobre os verbos, 

observa que a maioria dos verbos não possui propriamente flexão e sim uma única 

forma básica, havendo, porém, verbos com algun tipo de flexão que apresentamos 

resumidamente mais abaixo, com alguns exemplos. Além dos verbos, Gonçalves trata 

também “dos usos de adjuntos adverbiais que localizam os eventos no tempo, 

representando-os numa relação cronológica estabelecida com o Momento da Fala (MF), 

que pode ser de anterioridade, simultaneidade ou posterioridade”. No final do capítulo, 

exemplificam-se marcas gramaticais de Tempo Futuro, a saber, as partículas  ‘jé’, ‘ kej’ 

e ‘ke’. 

Sobre os tipos de verbos: 

i) verbos com formas próprias para expressar presente e passado, por exemplo, a forma 

para expressar o passado do verbo tĩ ‘ir’ é vyr, no entanto, a autora observa que é mais 

usual utilizar-se de meios lexicais para tempo passado;  

ii) verbos que possuem formas próprias para singular e plural, como no verbo ‘dar’ que 

é nĩm para o singular e vin para o plural;  
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iii) verbos com indicação gramatical de “futuro” através de marcas morfológicas, isso 

em verbos terminados em vogal, como no verbo ve ‘ver’ que é vej para o futuro, apenas 

sufixando o morfema -j; 

 iv) verbos derivados de adjetivos como si ‘velho’ sin ‘envelhecer’; krẽ ‘filho’ krẽg ‘ter 

filho’, entre outros; e por fim, 

v) verbos com formas reduplicadas para o plural. 

 

Com relação à expressão de tempo passado, especificamente, observou-se a ocorrência 

de “verbos ou composição verbal”, segundo a autora, que indicam uma ação já 

acontecida, como o verbo kãn traduzido ‘acabar/terminar’, quando usado concomitante 

com o verbo ter ‘morrer’ carregaria uma noção de telicidade.  

(13) Inh rãgró ta ter  kãn    mỹr seca  mỹ. 
        1p feijão ms v. morrer v.acabar, terminar  mas  seca  pela    
‘Meu feijão morreu com a seca’     (Gonçalves 2007, p.112) 
 

 

A autora diz que esse enunciado também poderia ser traduzido literalmente como ‘Meu 

feijão acabou morrendo pela seca’. 

Entendemos, porém, que nesse enunciado não se trataria exatamente do uso 

concomitante de dois verbos, pois a palavra kãn, a nosso ver, não estaria, nesse caso, 

exercendo a função de verbo e sim a de advérbio, no sentido de “todo/completamente”, 

como poderia ser expresso na glosa em português: ‘Todo o meu feijão acabou morrendo 

com a seca’. 

Em nossa análise, a palavra kãn ‘acabar/concluir’ poderia, sim, ter a função primaria de 

verbo, mas pode assumir valor adverbial em alguns casos, como exemplificamos 

abaixo: 

(14) Inh  vãgfa   kãn   isóg 
        1SG  lavar roupa  concluir  1SG.MS 

‘concluí minha “lavação” de roupa’ 
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(15) Inh  kur  kygfa  kãn  isóg 
        1SG  roupa lavar  todas  1SG.MS 

‘lavei todas as minhas roupas’ 
 
 
Adjuntos adverbiais 

Embora não considere a possibilidade de kãn ‘acabar/concluir’ser analisado como 

advérbio, Gonçalves trata também de “adjuntos adverbiais que localizam eventos 

temporais”. Quanto ao tempo passado, afirma que parece ser “mais usual” a língua 

Kaingang utilizar-se desses meios para distinguir ‘passado recente’ e ‘passado remoto’ 

ou ‘antigo’ em relação ao Momento da Fala.  

Adjuntos de tempo Tradução 

rãkétá ‘ontem’ 

rãké ũ tá ‘anteontem’ 

vãsỹ ‘antigamente’ 

hur (~ hor ~ hori) ‘agora – pass.’ 

ha  ‘agora’ 

ã hã (vãhã)5 ‘recente’ 

vajkỹ ‘amanhã’ 

Tabela 3: Adjuntos adverbiais de Tempo considerados em Gonçalves (2007). 

 

Observem-se os exemplos com o emprego dos adjuntos: 

(16) Inh  panh ta rãkétá  jun    
       1p  pai  ms  ontem v.chegar   
‘Meu pai chegou ontem’      (Gonçalves 2007, p.112) 

 
 

                                                           
5 Entendemos que o termo correto é vãhã, porém, segue com a grafia no original. 
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O adjunto rãké ũ tá ‘anteontem’ pode ser empregado da mesma forma como em (16), 

estabelecendo um tempo mais especifico, diferente de vãsỹ ‘antigamente’ que não 

especifica o momento de realização do evento, que também é anterior ao Momento da 

Fala. 

 

(17) Vãsỹ  inh sóg    jẽsĩ            kar jyjy  kĩgra  nĩg nĩ vẽ 
 antigamente 1p   ms    passarinho  todos nomes  v.conhecer  ASPr  (modo)    
‘Antigamente eu sabia o nome de muitos passarinhos, mas agora esqueci (hoje não 
conheço mais)’.       (Gonçalves 2007, p.114) 
 
 

Os adjuntos hur e ha, ambos traduzidos por ‘agora’, formas essas que estariam sendo 

empregadas com tempos diferentes, hur como ‘agora – pass.’ indicando um momento 

passado, relacionado com o Momento do Evento e não com o Momento da Fala.  

(18) Inh  panh  ta  jun   hur . 
       1p  pai  ms  v.chegar  agora - pass 
‘Meu pai chegou agora’      (Gonçalves 2007, p.113) 
 
 

Diferente de ha ‘agora’, pois este que pode ocorrer em diferentes contextos/situações 

com diferentes Tempos – Passado, Presente e Futuro – sempre fazendo referencia ao 

momento presente, o Momento da Fala, como bem observado pela autora com vários 

exemplos.  

Em (19) ocorre com o tempo presente, o que faz coincidir o Momento do Evento com o 

Momento da fala. 

(19) Ta ta  kãtĩg ha 
        chuva ms  v. vir  agora 
‘A chuva está vindo’       (Gonçalves 2007, p.113) 
 
 

Duas observações sobre o uso desses adjuntos: i) Entendemos o hur em (18) indicando 

um fato já acontecido, passado, que pode ser dito ‘Meu pai já chegou’. 
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ii) Em (19) o ha tem relação com o presente, mas no sentido de interação com o 

ouvinte, por exemplo, em uma situação em que o céu está escuro, com vento e alguém 

fala ‘vai chover’. Assim, nesse exemplo, o adjunto ocorre como o tempo futuro que está 

indicado com o ‘vir’ no futuro kãtĩg e não no presente, que seria indicado pela forma 

kãtĩ.  

O termo vãhã ‘recente’, segundo a autora, este faz referência temporal de anterioridade 

ao Momento da Fala.  

(20) Ti  serviço   kãn   ta   ã hã. 
        3p  serviço  v. acabar (3p)+ms  recente 
‘Ele terminou o serviço dele recente’     (Gonçalves 2007, p.114) 
 
 

Em seguida, a autora acrescenta que o termo “não está se referindo ao momento em que 

a pessoa está falando, mas ao tempo do evento ‘término do trabalho’, que aconteceu ‘há 

pouco’, ‘ocorreu recentemente’”.  

Em nossos dados, adicionalmente, observamos que esse termo também pode ocorrer 

fazendo referência temporal de simultaneidade e posterioridade ao Momento da Fala: 

(21) Vãhã  fag  tỹ  jãg    nỹtĩ. 
        agora  3PL MS  comer/fazer refeição  ASP 
‘Elas estão comendo agora’ 
 

(22) Vãhã gĩr    ag tỹ  nũgnũr  ke  nỹtĩ. 

        agora menino 3PL MS dormir  FUT ASP  

‘os meninos vão dormir agora’ 

 

O adjunto vajkỹ ‘ amanhã’ também localiza eventos no Tempo Futuro: 

 

(23) Vajkỹ  inh  régró  krãn   rãj.6 

        amanhã  1p  feijão v. plantar  v.entrar,começar 

‘Amanhã eu vou plantar meu feijão’.    (Gonçalves 2007, p.115) 
                                                           
6 Sugerimos que essa sentença fica melhor assim (pessoa + marca de sujeito):  
Vajkỹ  isỹ  inh  régró  krãn   rãj. 
amanhã  1sg.ms  1POSS feijão v. plantar  v.entrar,começar 
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Por fim, há exemplificações dos usos dos marcadores gramaticais de Tempo Futuro ‘jé’, 

‘kej’ e ‘ke’, porém, sem informações explicativas. 

  

(24) Sa  vajkỹ  inh  rãgró  krãn   jé. 
        (1p)+ms amanhã  1p  feijão  v.plantar marca de futuro 
‘Eu vou plantar meu feijão amanhã’.     (Gonçalves 2007, p.115) 
 
 

(25) Vajkỹ  inh  mỹnh  fi  ta  krẽ7  vẽne          kej                   tĩg. 

       amanhã   1p  mãe    fem  ms  balaio  v.vender   marca de futuro    v.andar 

‘Amanhã minha mãe vai vender o artesanato (balaio)’.   (Gonçalves 2007, p.115) 
 

 

(26) Furũn  kãtĩg inh ta  ta  kutéj  ke      nỹn     kỹ. 

      apurado  v.sair 1p chuva  ms  v.cair  marca de futuro  ASP    por causa de 

‘Eu saí apressado porque ‘iria’ chover’.     (Gonçalves 2007, p.116) 
 

 

Como a própria autora afirma, esse capítulo traz uma discussão apenas inicial onde se 

apontam “pistas, hipóteses e tentativas de interpretação” que possam orientar futuras 

investigações a respeito do tema.  

 

Modo 

No capítulo 7, Gonçalves trata da Expressão de Modo na língua Kaingang, tomando por 

base o trabalho de Ilari e Basso (2004). 

Analisa construções com o uso de diferentes marcadores de modo:  

ra - pẽ - hẽnỹ/vẽnhver - na - kamã - fã - mỹ - vẽ 

De forma bem resumida será apresentado cada um dos marcadores com suas 

glosas/traduções, bem como as funções estabelecidas pela autora na pagina 138, final do 

capitulo sete, pois a partir dessas observações a autora considera que a Expressão Modal 

em Kaingang evidencia grau de verdade, certeza, ou fidedignidade. Cada um desses 
                                                           
7 Diz-se kre para ‘cesto/balaio’, pois krẽ pode ser ‘criciuma’ ou ‘filhos’, plural de kósin ‘filho’. 
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marcadores é discutido seguidos por seus respectivos exemplos. Lembro que ao longo 

da apresentação, continuaremos a expor nossas próprias considerações, sempre que 

julgarmos pertinentes.  

Uso de ‘ra’ -  ‘se’– Função de indicar situações hipotéticas ou condicionais. 

(27) Kófa fi  ta  kaga  nĩ  ra           fi    pi  tĩg   tĩ. 
       velho fem ms  doente  ASP marcador de modo 3pf ms  v.andar   ASP 
‘Se a velha estivesse doente ela não andava/não andaria’.  (Gonçalves 2007, p.120) 
 

Devo notar, aqui, que essa frase não me parece, de fato, bem formada. Não se usa o 

marcador ra com o marcador de aspecto habitual tĩ, pelo menos no dialeto que eu 

conheço.  O correto em meu dialeto seria: 

 (28) Kófa fi     ta  kaga  nĩ  ra  fi           pi   tĩg  mũ vẽ. 
        velho FEM MS  doente  ASP M 3SG.FEM NEG  andar   ASP 
‘Se a velha estivesse doente ela não andaria’. 
 

A regra, então, poderia ser ra + mũ vẽ (marcador de modo hipotético + aspecto, dito 

perfectivo irrealis por Wiesemann (2002)). 

Assim, continuando suas análises, a autora expõe uma serie de outros exemplos com o 

uso do mesmo marcador de modo ‘ra’, nos quais aparentemente ocorrem outras marcas 

de aspecto e outros elementos adicionando informações semânticas, basicamente com a 

mesma estrutura do enunciado no exemplo (27):  

... ra ... mỹ 

... ra ... nĩj tĩ mũ 

... ra ... mẽ 
 

No entanto, a meu ver, o que de fato estaria ocorrendo nada mais é do que uma análise 

equivocada da autora de um único marcador de Aspecto representado de formas 

diferentes: 

• mỹ glosado como ‘gostar de/querer’ (mas que se trata do mesmo mũ);  

• nĩj tĩ mũ glosado como Aspecto (mas que se trata de três termos: nĩj ‘morar’ – tĩ 

‘ir’ – mũ ‘aspecto’); 
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• mẽ glosado como ‘muito’ (mas que também é a forma contraída dos dois termos 

mũ e vẽ - m[ũ v]ẽ que fica mẽ’ glotalizado). 

na verdade se trata mesmo é da forma contraída de um mesmo marcador de aspecto, o 

mũ vẽ do enunciado (28), que dependendo da variante da língua admite três pronuncias. 

 

 Em seguida a autora trata de ‘pẽ’ - ‘legitimo, verdadeiro, de fato’ – que atribui ao 

enunciado um caráter de crença ou certeza. 

(29) Inh vo  vỹ   ta   Ligero tá  ke    pẽ    nĩ. 
        1p avô ms  (3p)+ms Ligeiro lá v. fazer /dizer  marcador de modo  ASP 
 ‘Meu avô é lá de Ligeiro’       (Gonçalves 2007, p.122) 
 
 

Segundo Gonçalves, essa partícula indicaria modalidade epistêmica, pois, “nos revela a 

posição do falante em garantir que sua fala é autêntica”. Porém, temos duas 

considerações a fazer: 

1º. A partícula ke glosado como verbo ‘fazer/dizer’, nesse contexto é entendida como 

‘ser’ de algum lugar, o que é evidenciado com a partícula tá ‘lá’, posposto ao lugar 

indicado que no caso é Ligeiro, nome da Terra Indígena.  

2º. O marcador de modo pẽ carregaria, a nosso ver, de fato, uma noção semântica de 

“legitimo, verdadeiro”, mas, tendo escopo apenas sobre o “verbo” ke.  

Assim, o enunciado (29) corresponderia a ‘Meu avô é natural de Ligeiro’, nascido em 

Ligeiro. 

 

A autora trata, então, de ‘hẽnỹ’ e ‘vẽnhver’ – em que a informação é dada com o uso de 

uma estratégia em que o ato de fala é apresentado como objeto de opinião (optativo). O 

primeiro é traduzido por ‘achar que’ e o segundo por ‘parece que’.  

Com o uso desses marcadores, segundo a autora, “a opinião do falante toma a forma de 

uma avaliação sobre o grau de certeza da proposição”. 
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(30) Inh titio ta  kanẽ  pir         nĩ    
        1p tio  ms  olho  um, sozinho ASP  

kanẽ kaga  hẽnỹ    tó. 
olho doença  marcador de modo    v.dizer 
‘Acho que é por causa da (pela) doença que ele só tem um olho’ (Gonçalves 2007, p.123) 
 
 

(31) Kaga  hẽnỹ   nĩ. 
        doente  ‘achar que’  ASP 
‘Acho que (ele) está doente!’      (Gonçalves 2007, p.124) 
 
 

Também pode indicar dúvida, semelhante ao marcador de modo vẽnhver como em (32): 

(32) Londrina  ta sĩnvĩ  tavĩ  nĩn  vẽnhver. 
        Londrina  ms  bonita muito  ASP  marcador de modo  
‘Parece (é algo duvidoso, que ele acha) que Londrina é (uma cidade) muito bonita!’ 

(Gonçalves 2007, p.124) 
 
Como consta, a noção de dúvida se coloca porque o falante provavelmente não conhece 
a cidade.  
 
Esse exemplo é, então, contrastado pela autora, com outros enunciados afirmativos para 
analisar as diferentes noções expressas. 
 
De fato, temos algumas considerações a fazer sobre as análises a respeito desses dois 
marcadores, que deixamos para o capítulo 5 em que tratamos das Categorias de 
Evidencialidade. 
 
 
Gonçalves discute ainda o uso de ‘na’- que analisa como um enfático, confirmativo. 
 
Segundo a autora, “essa partícula é traduzida pelos falantes como algo do tipo; (é ..., 

está ..., é isso ..., mais...) mesmo! (enfatizando ou confirmando a asserção)” e que os 

vários exemplos ilustrados parecem confirmar essa função. 

 

(33) Ũri  rã  ta  rỹjgy   tavĩ    na. 
        hoje   sol  ms  muito quente bastante, muito  marcador de modo 
‘Hoje o sol está muito quente’.      (Gonçalves 2007, p.125) 
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(34) Jẽsĩ  ta  tẽ   tĩn  na. 
        passarinho  ms  v. voar  ASP  marcador de modo 
‘O passarinho está voando (mesmo)’.     (Gonçalves 2007, p.125) 
 
 
 
(35) Kófa  pi  ti  kama  ki  nĩ   mãn       na. 
        velho  ms  3p  cama  em  v. sentar  de novo    marcador de modo 
‘O velho não levanta (mais) da cama’.     (Gonçalves 2007, p.125) 
 
 
 
(36) Si   há  ta na    inh  kaga  tĩ. 
        há  muitotempo ms  marcador de modo  1p  doente ASP 
‘Estou doente há muito tempo’.      (Gonçalves 2007, p.126) 
 
 
 
Numa primeira avaliação dessas construções expostas a cima, essa partícula, a principio 

parece ser realmente um marcador de modo, como foi afirmado pela autora.  No 

entanto, avaliamos que se trata, de fato, de mais uma análise equivocada.  Explicamos a 

razão. 

Observando cada um dos elementos que antecedem a partícula nos diferentes 

enunciados, temos a dizer que nenhum deles nos parece bem formados, tomando por 

base a nossa intuição de falante nativo do Kaingang. Ao menos, no que diz respeito ao 

dialeto Kaingang de Nonoai, teríamos, certamente, as seguintes observações: 

 

Em (33) temos “tavĩ na”, mas a construção apropriada deveria ser ‘tavĩ nỹ ha’ ou ‘tavĩ tĩ 

ha’. 

Em (34) temos ‘tĩn na’, onde deveria ser ‘tĩn ha’. 

Em (35) temos ‘mãn na’, e deveria ser ‘mãn tĩ ha’.  

Em (36) temos ‘ta na’, e deveria ser ‘ta tĩ ha’. 

   

Trata, então, a autora, da ocorrência de ha, dito adjunto adverbial de tempo ‘agora’ visto 

anteriormente na sessão sobre Expressão de Tempo. Em seguida passa a discutir o uso 
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de ‘vẽ’ - que lhe parece ser um evidencial. Devido às várias acepções dadas a vẽ, a 

autora analisa, na página 132, a partícula em diferentes situações em que ela ocorre: “1. 

em orações simples, 2. em períodos compostos e 3. em orações condicionais”. 

 

vẽ em orações simples 

  

Segundo Gonçalves “o sentido de ‘vẽ’ pode ser de Modo realis e algo que pode ser 

atestado pelo interlocutor (algo como: é isso e você mesmo pode conferir!)”. Podendo 

ser também apenas uma afirmação do falante, no entanto, acarretando graus de 

comprometimento. 

   

(37) Kãru ta re  ko   vẽ. 

        cavalo ms  grama v. comer  (modo) 

‘O cavalo está comendo’.       (Gonçalves 2007, p.133) 
 

 
(38) Fóg  ag  pã’i mág  vẽ. 
        não-índio  3ppl cacique  (modo) 
‘É um cacique para eles (para os ‘brancos’)’. 
Literalmente: ‘É o chefe grande dos brancos.’    (Gonçalves 2007, p.133) 
 
 
 
Uma observação a respeito da ocorrência dessa partícula, que pode talvez reforçar a 

ideia de que há participação ou presença do interlocutor já é, de fato, encontrada nas 

análises de Wiesemann (1967) a qual diz em outras palavras, que perguntas com nẽ 

pedem respostas com vẽ, ou seja, essas partículas ocorrem em diálogos.  Por exemplo 

em  

(39) Ã   ne  han  nẽ?  Isỹ  vẽnhrán  vẽ. 
       2SG  INT  fazer  ASP      1SG  escrever  ASP 
‘o que você esta fazendo? Estou escrevendo’ 
 

‘vẽ’ em períodos compostos 

Na pagina 135 do trabalho de Gonçalves, temos a ocorrência de ‘vẽ’ em períodos 

compostos trazendo a mesma noção de Modo, o de uma informação atestada, como nos 

exemplos anteriores. A exposição dos exemplos é finalizada com o argumento de que 
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no momento ainda não se tem respostas satisfatórias para isso. Alguns exemplos estão 

apresentados a seguir: 

 

(40) Sa  kãgũnh   mãg         mỹr  vẽ   hãra inh pi  kron   mũ. 

     (1p)+ms  erva    v.comprar  assim  (modo) mas  1p  ms v.beber  ASP 

‘Eu comprei erva, mas eu não tomei (chimarrão)’.    (Gonçalves 2007, p.135) 
 

 

(41) Inh panh  vỹ  mỹg  péfỹn   vyr  vẽ     hãra  ta  ta  kutã. 

       1p    pai  ms  mel  ‘furar’ ir(pass) (modo)  mas  chuva  ms v.  cair 

‘Meu pai foi ‘melar’ (no mato) mas choveu’.    (Gonçalves 2007, p.136) 
 

 

À primeira vista, esse marcador ocorrendo nessa posição parece acrescentar ou indicar 

uma ideia de consequência frustrativa ao evento.  Como já dito pela autora, no entanto, 

tal afirmação necessitaria, de fato, de melhor comprovação. 

 

‘vẽ’ em períodos compostos condicionais 

A ocorrência de vẽ nesses contextos remete a mesma ideia de Modo já referida 

anteriormente.  

 

(42) Sa  ta guarani nĩn     ra                           sa guarani   ag    mré    nĩj     mũ     vẽ. 
        1p ms   guarani  ASP   marcador de modo 1p guarani    3ppl junto ASP  ASP  (modo) 

 ‘Se eu fosse guarani eu ficaria junto com eles’.    (Gonçalves 2007, p.137) 
 
 

Sobre esse enunciado em (42) conforme a autora “a oração marcada com vẽ, 

corresponde a ‘verdade’ de um conteúdo proposicional, que é a garantia da ‘verdade’ do 

outro -‘se eu fosse pertencente à etnia guarani, então...’.” 

Na sequência há uma tentativa de contrastar esse com diferentes construções, porém, 

esses enunciados não foram, a meu ver, bem construídos, digamos que, no mínimo, não 

são bons exemplos para o que a autora gostaria de demonstrar.  

 

 



33 

 

3.6 Leriana de Almeida (2008) 

Embora trate das categorias de tempo modo e aspecto, Almeida em seu trabalho, da um 

enfoque especial a categoria de tempo. Argumenta que no Kaingang há apenas uma 

distinção de futuro e não-futuro, do ponto de vista morfológico/gramatical (o qual seria 

um contraste mais modal do que temporal, irrealis e realis). 

Assim, haveria apenas um tempo marcado na língua Kaingang, o futuro. A maioria dos 

verbos se flexionariam em nh, - no caso do dialeto aqui tratado a flexão é em j - quando 

terminados em vogal, ou mantém sua terminação em consoante. É o ambiente 

fonológico que rege a alteração morfológica. O tempo não marcado, ao invés de ser 

chamado de passado, Almeida propõe chamar de não-futuro (realis). Afirma também 

que a marcação de tempo acontece preferencialmente por meio de unidades lexicais. 

A autora não reconhece a alternância fonológica que alguns verbos apresentam como 

marca de tempo passado, como acontece com o verbo ‘comer’ ko - kó. Argumenta que 

não é sistemático em todos os verbos. 
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3. A EXPRESSÃO GRAMATICAL DE TEMPO EM KAINGANG 
 

Como já foi possível perceber até aqui, as categorias de Tempo, Modo e Aspecto em 

Kaingang, parecem apresentar sistemas bem complexos, principalmente o sistema de 

marcação de tempo, que ora utiliza-se de diferentes formas verbais, ora de morfemas 

gramaticais sufixados ao verbo e ainda de partículas que ocorrem ao longo do 

enunciado. 

É evidente que temos ainda muitas lacunas a serem preenchidas até se poder chegar a 

uma sistematização suficientemente abrangente e explícita da expressão de noções 

temporais em Kaingang, um desafio a ser enfrentado ao longo dos próximos anos. 

Portanto, gostaria de modalizar aqui que o presente trabalho constitui uma abordagem 

inicial com vistas a um trabalho mais amplo de investigação sobre essas categorias.   

Nesse capítulo trataremos especificamente da expressão gramatical de Tempo 

relacionado aos tipos de verbos e sufixos, bem como as partículas gramaticais que 

acompanham os verbos.  

Estudos sobre outras línguas Jê e alguns achados durante essa investigação nos 

reforçam a ideia de que diversos fatores estão, de fato, relacionados à categoria de 

tempo, como por exemplo os diferentes marcadores de sujeitos, talvez até o sistema de 

marcação de caso, como acontece em outra línguas como Parketejê conforme visto em 

Ferreira (a aparecer) . O próprio sistema de marcação de caso ainda não está bem claro 

em Kaingang, muita investigação está ainda por se fazer com relação a esta área, 

conforme estamos mapeando no presente trabalho. É necessário, portanto, investigar 

melhor esses marcadores de sujeito (bem como a marcação de caso), considerando as 

relações entre as marcas de sujeito e as marcas temporais para que se possa fazer um 

estudo realmente sério sobre a língua, evitando análises superficiais apressadas. 

Com isso em mente, tentamos formular alguma sistematização preliminar das várias 

formas de expressar Tempo em Kaingang, olhando especialmente para os fatores (i) tipo 

de verbo, (ii) sua flexão quanto ao tempo e (iii) a relação com os diferentes marcadores 

de sujeito, que são os três mais recorrentes. Tentamos prestar atenção também, (iv) na 

organização dos constituintes dos enunciados, pois essa organização parece funcionar 
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para distinguir Tempo em Kaingang, como poderemos observar no decorrer desse 

capítulo. 

 

3.1 Marcadores de Sujeito em Kaingang 

Na língua Kaingang, a flexão de tempo, como já mencionado anteriormente, parece 

estar relacionada com as diferentes partículas que marcam o sujeito na sentença. Por 

isso, gostaríamos de fazer algumas observações a respeito desses marcadores, para que 

posteriormente possamos falar dos verbos em Kaingang. 

São muitos os marcadores de sujeito em Kaingang, que ocorrem pospostos ao sujeito 

que pode ser um substantivo ou um pronome. Chamados de indicadores de sujeito 

(ind.s.) por Wiesemann (2002) que afirma que esses indicadores podem também seguir 

“frases substantivadas em função do sujeito”. Na falta de melhor explicação a respeito 

do que seria essa afirmação, entendemos por “frase substantivada” o que ela própria 

chama posteriormente de “Construções Substantivais”, como por exemplo, as 

construções possessivas exemplificadas em a (1) e (2). 

(1) Inh  panh  ĩn   
    meu  pai  casa  
 ‘A casa do meu pai’        (Wiesemann, 2002) 
 

(2) Inh  kósin ve    kósin   sĩ   mẽg  
     meu filho primeiro filho   pequeno criação  
‘A criação do filhinho do meu filho mais velho’   (Wiesemann, 2002) 
 

 Em um trabalho anterior, Wiesemann (1967), já faz referencia aos indicadores de 

sujeito listando alguns deles, observando que, na variante do Sul, há casos em que não é 

obrigatório o uso desses marcadores, como exemplificado em (3): 

(3) Há  ti  tĩ   
      bem ele ASP 
 ‘ele vai bem’         (Wiesemann, 2002) 

 

 A autora, porém, não faz maiores especificações.  
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Esse fato, no entanto, parece-nos mais comum em Interrogativados do tipo Sim/Não 

com o uso da partícula interrogativa mỹ.8 

Uma lista mais completa desses indicadores de sujeito encontra-se em Wiesemann 

(2002) nas páginas 159 e 160 do apêndice, que sistematizamos na tabela 1, a seguir 

apresentada. 

Indicadores de Sujeito 

jé   
mỹ 
ne 
né 
nỹ 
pijé 
tóg  
tỹ 
vé 
vỹ  
 

‘sujeito antecipa a ação, ação desejada pelo falante’ 
‘sujeito na pergunta que pede resposta ‘sim’ ou ‘não’ 
‘sujeito é originador da ação’ 
‘agente tem sentimento (somente na terceira pessoa)’ 
‘sujeito é tópico e contrastado com vỹ, mudança de sujeito’ 
‘sujeito não faz a ação’ 
‘sujeito é agente’ 
‘agente é ergativo; indicador de tópico’ 
‘este sujeito faz coisas ruins’ 
‘sujeito é tópico’ 
 

Tabela 1 - Marcadores de Sujeito - Wiesemann (2002, p. 160). 
 

 Devido à grande variedade dessas partículas que marcam sujeito, selecionamos apenas 

algumas para iniciar o presente trabalho de análise, em virtude não só do curto período 

de tempo para a pesquisa e elaboração final desta dissertação, mas  também por não se 

tratar do foco principal da presente dissertação.  

Nesse sentido, trataremos, portanto, dos quatro marcadores de sujeito listados na tabela 

2, os quais são mais recorrente na oralidade/discurso Kaingang tentando relacionar o 

seu uso com os diferentes tipos de verbos em Kaingang. Mas, antes disso, é necessário 

fazer mais algumas observações a respeito desses marcadores. 

tóg  ~  ta  ‘sujeito é agente’ 

tỹ  ~  ta ‘agente é ergativo; indicador de tópico’ 

vỹ ‘sujeito é tópico’ 

ne ‘sujeito é originador da ação’ 

Tabela 2- Marcadores de Sujeito 
                                                           
8 Cf. sessão 4.1.1 do Capitulo quatro sobre a partícula interrogativa mỹ. 
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O que a principio, nos intriga é o fato de que, para um dado enunciado, ocorrerem 

versões diferentes, utilizando-se de marcadores diferentes, atribuindo significado 

aparentemente igual, conforme visto em vários trabalhos.  Podemos observar as versões 

i); ii); iii) e iv) a seguir, para o enunciado ‘Os Kaingang viviam fazendo arco’. 

i) Kainhgág ag  tóg   vyj  hynhan  mũ   ja  nĩgtĩ. 
   Kaingang  3PL MS  arco  fazer.PL  andar/viver  INFER  ASP 
 
ii) Kainhgág  ag  tỹ  vyj  hynhan  mũ   ja   nĩgtĩ. 
    Kaingang  3PL  MS  arco f azer.PL   andar/viver INFER  ASP 
 
iii) Kainhgág  ag  vỹ  vyj  hynhan  mũ   ja   nĩgtĩ. 
     Kaingang  3PL  MS  arco  fazer.PL   andar/viver INFER  ASP 
 

iv) Kainhgág  ag  ne  vyj  hynhan  mũ   ja    nĩgtĩ. 
     Kaingang  3PL  MS arco  fazer.PL  andar/viver  INFER  ASP 
 

3.1.1 tóg e tỹ 

O primeiro “problema” que encontramos em relação a esses elementos gramaticais está 

no uso dos dois primeiros marcadores tóg e tỹ da tabela acima, pois nas variantes do 

Sudoeste e Sul ambos podem ser pronunciados como ta e, devido à presente mistura das 

variantes, já não é muito clara a distinção de uso dos dois marcadores, o que de certa 

forma dificulta a análise.  

Outra observação importante é que, em nossa análise, a partícula tỹ possui outras 

funções, além de ser um marcador de sujeito. Essa partícula funciona como posposição9 

e indica existência10, quando posicionada no inicio do enunciado.  

Então, com o objetivo de identificar e delimitar os contextos de uso desses dois 

marcadores apresentamos, nas seções abaixo, alguns exemplos de enunciados onde 

ocorrem os diferentes marcadores. Começamos pelo marcador tóg.  

                                                           
9
  Equivale a preposição ‘com’ do português: Lápis tỹ      fi ta  rán. 

                                                                          lápis  com  ela MS escrever  
                                                                          ‘Ela escreveu com lápis.’ 
10  Nesse caso equivale a ‘ser’, existencial: Tỹ  isóg  kanhgág nĩ. 
                                                                     EXIST 1SG.MS  Kaingang ASP 
                                                                     ‘Sou Kaingang.’ 
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Os enunciados onde o uso de tóg é claramente observado são as sentenças com a ordem 

OVS. Lembrando que o Kaingang, como já analisado no início do presente trabalho, 

tem como ordem básica de constituintes a ordem SOV.  

(4) Ẽmĩ  ko  isóg. 

      bolo  comer 1SG.MS  

‘eu comi bolo’ 

 

Note-se que a marca de sujeito tóg junto à 1ª pessoa do singular Inh + tóg origina a 

forma especifica isóg ou também sóg. 

Nessas construções, a sentença ganha a ordem OVS, com o verbo permanecendo na sua 

forma neutra e o sujeito posicionando-se no final da sentença, seguido do marcador. 

Com essa mudança de ordem se expressa uma noção de tempo passado. 

Esse tipo de construção ocorre com os demais pronomes e é sistemático com todos os 

verbos, transitivos e intransitivos como se pode ver nas exemplificações a seguir. 

 (5) Jun  isóg. 
      chegou  1SG.MS 
‘ cheguei’ 
 

 

(6) Ti   ve  isóg. 
     3SG  ver  1SG.MS 
‘eu vi ele’ 
 

 

(7) Inh   vẽnhyn  tóg. 
      1SG  rir.CAUS  (3SG).MS 
‘ele me fez rir’ 
 

 

 (8) Ti   tãnh  isóg 
       3SG bater  1SG.MS 
‘eu bati nele’ 
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(9) Isãnh  tóg 
      1SG.bater  (3SG).MS 
‘ele me bateu’ 
 

 

Comparando a forma da 1ª pessoa do enunciado (6) com a primeira pessoa do 

enunciado (5), à primeira vista, pensamos que se tratava de caso Nominativo/Acusativo 

– A, S em oposição a O, pois a primeira pessoa retoma sua forma completa Inh. 

Porém com outros verbos a marca morfológica de 1ª pessoa objeto nh como se vê em 

(7) não é sistemática. Parece tratar-se apenas de um fenômeno fonológico ou 

morfofonológico. 

Com nomes plenos, essa mudança de ordem já não é possível, recaindo no uso da forma 

ta, como em (10), o que nos faz pensar se os dois marcadores tóg e tỹ são apenas 

cognatos, mas ao mesmo tempo sabemos que a ordem (O)VS não admite o marcador tỹ 

ou ta que seja, pois é agramatical como se vê em (11) para dizer ‘ela dançou’. 

(10) João  ta  gĩr   japrãr. 
      João  MS criança  chamou 
‘João chamou a criança’ 
 
 
(11) *vẽnhgrén  fi   tỹ. 
        dançar   3SG.FEM  MS 
 

 

Ainda não chegamos, nesse momento, a uma explicação mais consistente para esse fato, 

porém temos observado que há, em Kaingang, um grupo constituído de alguns poucos 

verbos que apresentam alternância fonológica para expressar passado. Essa alternância 

se dá através de uma vogal tônica oral aberta/média-baixa no final do verbo, como 

exemplificado em (12) com o verbo ko ‘comer’.  

 
(12) Mỹrinh  fi  ta  kakanẽ  kó. 
        Maria  FEM  MS fruta   comer.PASS 
‘Maria comeu a fruta’ 
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Pensamos que o fato de se admitir o uso de tóg para expressar noção de passado possa 

ter relação com essa alternância fonológica. No entanto necessitamos aprofundar as 

investigações a esse respeito. Preferimos, assim, apenas deixar mapeada aqui mais essa 

questão, evitando conclusões apressadas, nesse momento. 

 

 

3.1.2 vỹ 

Essa partícula não é muito comum na fala do dia-a-dia. Em narrativas, pode ocorrer 

logo no inicio, na introdução, o que é característico das narrativas chamadas gufã, como 

se pode ver em (13)11, que fala da época em que os padres começaram a se aproximar 

dos Kaingang na tentativa da catequese. A narrativa conta, então, que havia uma velha 

que criava um macaco e este macaco era muito sabido, era treinado para espiar os 

padres e pegar todas as coisas deles e levar para a velha. 

(13-a) Gufã  vỹ  nĩg tĩ.   E’! 
        ancestral  MS ASP  ah sim (fala do interlocutor) 
‘havia um ancestral!’ 
 

(13- b) Kỹ  kófa  tỹ’ ĩ  fi  ne  tỹ  kẽ  nĩg tĩ.   E’! 
           então  velho  muito FEM  REP MS POSP ASP  ah sim 
‘Então havia ali, uma mulher bem velhinha.’ 
 
 
(13-c) Kỹ fi tỹ  kajãr     jẽ’ỹn  nĩg tĩ.  
          então 3SG MS  macaco  criar    ASP  
‘Ela criava um macaco. ’ 
 

(13-d) Kajãr   mag tỹ  ge  jã  ha’  E’! 
           macaco grande MS  assim ASP  M  ah sim 
Um macaco que era grande (assim).’ 
 

                                                           
11 Trecho de narrativa publicada em Nascimento 2010, com ligeiras modificações na tradução. 
(Nascimento, Márcia Gojtẽn. Ẽg vĩ ki kãmén sĩnvĩ han - Astes da palavra no Kaingang. In: Bergamaschi 
& Venzon (orgs.). Pensando a educação Kaingang. Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010). 
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Nas narrativas coletadas em vídeo junto a idosos, ao longo do trabalho para a presente 

dissertação, que falam sobre a expulsão dos colonos da TI Nonoai na década de 1970, 

não há, no entanto, a ocorrência de vỹ.  

 

3.1.3 ne 

Essa partícula parece exercer função semântica de evidencialidade. Quando ocorre 

sozinha marcando sujeito, parece indicar noção de miratividade, ou seja, sinaliza 

informação nova, surpresa ou admiração do falante. E quando em composição com 

outro marcador de sujeito, o tỹ, por exemplo, indica informação relatada.  

No capítulo 5 trataremos mais detalhadamente dessa partícula, onde, através de 

exemplos, será possível visualisar os contextos de ocorrência.  

 

3.2 Verbo em Kaingang 

 

Uma vez que a categoria de tempo esta diretamente relacionada à classe dos verbos, 

julgamos pertinente já fazer algumas considerações iniciais a respeito dos verbos em 

Kaingang. 

A morfologia verbal em Kaingang não é muito produtiva, quando comparada, é claro, 

com outras línguas, como o próprio português, por exemplo. Há diferentes grupos de 

verbos em Kaingang, que apresentam diferentes formas de flexão (cada uma admitindo 

alomorfes) como: (i) número; (ii) forma do objeto; (iii) causatividade.  

Além disso, há em Kaingang verbos com diferentes flexões quanto ao tempo. Entre 

esses verbos, idenficamos um grupo que apresenta apenas uma forma básica, nos quais, 

foram dentificado flexões temporais de passado e de futuro através do fenômeno que 

chamamos de flexão prosódica. Na seção 3.3 será discutido mais detalhadamente sobre 

os tipos de verbos e suas flexões quanto ao tempo. 

i) Número 



42 

 

Quanto à flexão de número, singular e plural, alguns verbos apresentam formas 

supletivas, outros sofrem processo de reduplicação total ou parcial, como demonstrado 

nos exemplos a seguir. 

(14) Kãvaru vỹ vẽnhva. 
     cavalo MS correr.SG 
‘o cavalo correu’ 
 
(15) Kãvaru  vỹ  petã. 

        cavalo MS correr.PL 
‘os cavalos correram’ 
 

Nos exemplos (14) e (15) vimos verbos que apresentam formas supletivas, ou seja, 

formas totalmente distintas para o singular e para o plural. Nos exemplos apresentados 

abaixo, ocorre o processo de reduplicação. Em (17), há reduplicação da segunda silaba, 

incluindo a consoante g: kanhignhir. 

(16) gĩr  vỹ  kanhir.  
     criança  MS  brincar.SG 
‘a criança brincou’ 
 

(17) gĩr  vỹ  kanhignhir.  
criança  MS  brincar.PL 
‘as crianças brincaram’ 
 

(18) fi  vỹ  kur  fa. 
    ela MS roupa  lavar.SG 
‘ela lavou a roupa’ 
 

(19) fi  vỹ  kur  kygfa. 
    ela MS roupa  lavar.PL 
‘ela lavou as roupas’ 
 

(20) fi  vỹ  kur  kãvi. 
    ela MS roupa  pendurar.SG 

“ela pendurou a roupa’  
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(21) fi  vỹ  kur  kãgvi. 
    ela MS roupa  pendurar.PL 

“ela pendurou as roupas’ 

 

 (22) Kãka vỹ fi   kósin  r ĩn. 
     vento MS  3POSS filho   acordar.SG 
‘o vento acordou o filho dela’ 
 

(23) Kãka vỹ fi   krẽ  r ĩnr ĩn. 
       vento MS  3POSS filhos acordar.PL 
‘o vento acordou os filhos dela’ 
 

No exemplo (19) surge kyg prefixado a raiz fa: kygfa. Em (21), apenas se inclui a 

consoante g entre as silabas Kãgvi. Já, no exemplo (23), ocorre reduplicação total: 

rĩnrĩn. 

ii) Forma do objeto 

Existem também em Kaingang, formas verbais distintas para expressar a forma do 

objeto em construções específicas. Essas formas verbais estão relacionadas às metades 

clânicas kamẽ e kanhru que compõe a estrutura social dos Kaingang e que são 

representadas pelas marcas ou pinturas faciais rá téj (comprido) para os kamẽ, pois 

esses estão relacionados ao Oeste, e rá ror (redondo) para os Kanhru, pois estão 

relacionados ao Leste.  

Os seres e objetos do mundo natural estão relacionados a essas metades, 

conforme a aparência que tenham, para os Kaingang, os objetos, coisas e 

animais: se são redondos (proporcionalmente semelhantes nas suas 

dimensões de altura e largura) são classificados como rôr (KANHRU) e 

se são compridos (desproporcionais nas suas dimensões de altura e 

largura) são téi (KAMẼ) (...) Veiga (2006, p.82). 

 

Como bem colocado, ainda, por Veiga “a diferença entre seres compridos e achatados é 

tão importante entre os Kaingang, que sua língua possui verbos distintos para o ato de 

carregar um objeto rõr ou téi”, como se pode ver em verbos como mãn e vyn para 
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“pegar” objeto redondo e comprido, respectivamente. Também em matĩg e vatĩg para 

“levar”, da mesma forma, objeto redondo e comprido. 

iii) Causatividade 

Há também, em Kaingang, verbos que variam morfologicamente quanto à 

causatividade, como obsevado no trabalho de Tabosa (2006) sobre as construções 

causativas, também abordadas em Almeida (2008): 

 

(24) Karenh  vỹ no  mranh. 
       karenh  MS  arco  quebrar 
‘Karenh quebrou o arco’ 
 

(25) No vỹ mráj.  
       arco  MS quebrar 
‘o arco quebrou’ 
 
 
Em Cavalcante (1987), vê-se que, em Kaingang, ocorre um processo morfológico 

chamado de ativação, processo pelo qual um verbo estativo se transforma em ativo, o 

que se dá basicamente pelo acréscimo de um sufixo -n ‘ativo’. É o que se pode ver no 

exemplo que segue: 

(26) for ‘jogado fora’  enquanto  fón ‘jogar fora’ 

 

Segundo os dados de Wiesemann (2002), há no Kaingang três tipos de verbos: os 

transitivos, os intransitivos e os semitransitivos. Independentemente dessas 

classificações, há alguns verbos que apresentam “formas variadas”, como afirma a 

autora, tendo alguns até quatro formas, como acontece com o verbo fãn ‘quebrar milho’, 

num esquema basicamente assim: 

 - fãn a forma básica seria a foram imperfectiva do verbo;  

(27) Sỹ  gãr  fãn   vẽ. 
       (1SG)MS milho quebrar  IPFV 
‘Estou quebrando milho’      (Wiesemann, 2002, p163). 
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- fã v.1, a forma neutra - em final de oração; 

(28) Rãkétá inh  gãr  fã 
        ontem  1SG milho  quebrar 
‘Ontem quebrei milho’     (Wiesemann, 2002, p.163). 
 

- fa v.2, a outra forma neutra - precede pronome sujeito quando aspecto zero, formando 

passado;  

(29) Gãr  fa  ti 
        milho  quebrar 3SG 
‘Ele quebrou milho’      (Wiesemann, 2002, p.163). 
 

- fãg v.3, que é a forma perfectiva do verbo - com indicadores de aspecto. 

(30) Gãr fãg   inh  tĩ. 
        milho quebrar 1SG HAB 
‘Costumo quebrar milho’      (Wiesemann, 2002, p.164). 

 

3.3 Tipos de Verbo - Flexão de Tempo 

Quanto à flexão de tempo, temos grupos de verbos que se comportam de modo diferente 

para expressar passado e futuro: 

 i) Grupo (de alguns poucos verbos) que apresenta alternância vocálica para expressar 

tempo passado. Exemplo: verbo ‘comer’ -  ko - kó ; 

 ii) Grupo que recebe o morfema -g para expressar passado. Exemplo: verbo ‘lavar’ 

kupe - kupég;  

iii) Grupo que recebe o morfema -j sufixado a verbos terminados em vogais para 

expressar futuro. Exemplo: verbo ‘correr’ - vẽnhva - vẽnhvaj;  

iv) Grupo de verbos terminados em consoantes, que não flexionam quanto ao tempo, 

apresentam apenas forma básica.  A seguir, apresentaremos cada grupo verbal com mais 

exemplos e detalhes na tentativa de iniciar uma formulação de um esboço explicativo 

sobre esses diferentes grupos de verbo. 

Dividimos os verbos em duas classes. Na classe A estão os verbos terminados em vogal 

e na classe B os terminados em consoante. A classe A se subdivide em dois grupos (I e 
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II) quanto às formas de flexão, ou seja, os grupos que compõem essa classe flexionam-

se de modo diferente.  

Para uma melhor visualização organizamos as informações na tabela 3 da seguinte 

maneira:  

 Classe A Classe B 

F
le

xã
o 

- Morfema de Futuro -j  

- Alternancia Vocálica  

- Morfema de Passado -g  

 Flexão Prosódica 

Tabela 3 - Classes de verbo e modos de flexão 

 

O que se pôde depreender disso é: 

� Todos os verbos da Classe A, independentemente do grupo, realizam flexão de 

Futuro através do morfema -j.  

� Apenas o grupo I realiza flexão de Passado através da alternância vocálica. 

� O grupo II realiza flexão de Passado através do morfema -g. 

 

Até o momento esses são os dados que pudemos observar com relação aos verbos e suas 

flexões. A seguir, representamos as classes verbais também organizadas em tabela para 

demonstrar cada grupo e suas flexões. Ilustramos com exemplos observando as maracas 

de sujeito (MS) que aparentemente condicionam as flexões.  

 

3.3.1 Classe A  

 Grupo I  - alternância vocálica para expressar tempo passado 

Forma básica Alternância vocálica Tradução 

ko kó ‘comer’ 

kupe kupé ‘lavar’ 

kype kypé ‘dar banho’ 

ve vé ‘ver’  

hẽre hẽré ‘dizer’(em perguntas) 

Tabela 4 - Verbos com alternância vocálica para passado 
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Esses poucos verbos foram encontrados entre mais de 130 verbos analisados. A forma 

verbal com alternância vocálica ocorre com os marcadores ta (~ tóg ~ tỹ, supostamente) 

e vỹ que parece condicionar a abertura vocálica. Exemplos seguem. 

 
(27) Kagmũ  fi  ta  ẽmi  kó. 
        Kagmũ  FEM  MS  bolo  comer.PASS 
‘Kagmũ comeu bolo 
 

Sỹgre vỹ  ti   panh  carro  kupé. 

Sỹgre  MS  3POSS  pai  carro  lavar.PASS 

‘Sỹgre lavou o carro do seu pai’ 

 

(28) Mỹrinh fi  ta  goj tá  ũnsĩ   kypé. 
        Maria  FEM  MS  rio  POSP menino  banhar.PASS 
‘Maria banhou o menino no rio’ 
 
 
(29) Jakáj  fi  vỹ  Pedro  vé. 
       Jakáj  FEM MS  Pedro  verPASS 
‘Jakáj viu Pedro’ 
 

 
(30) Fi   ã mỹ  hẽré. 
        3SG.FEM  1SG  INT  dizer.PASS 
‘O que ela te disse?’ 
 

 

Grupo II  - recebe o morfema -g para expressar passado.  

Forma básica  Morfema -g Tradução 

vẽnhy vẽnhyg ‘rir’ 

vẽnhva vẽnhvãg ‘correr’ 

kãvi kãvig ‘pendurar roupa’ 

péju péjug ‘roubar/esconder’ 

Tabela 5 - Verbos que admitem o morfema -g de Passado 
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O que condiciona que esses verbos recebam o morfema de passado é o marcador de 

sujeito ne. Não ocorrem com outros marcadores. 

(31) Fi   inh ve  kỹ   fi   ne  vẽnhyg. 

       3SG.FEM  1SG  ver  quando   3SG.FEM  MS  sorrir.PASS 

‘ela sorriu quando me viu’ 

 

(32) Kagso ne  ti  panh  kato   venhvãg. 

        Kagso  MS  3POSS pai  encontro  correr.PASS 

‘Kagso correu ao encontro do pai’ 

 

(33) Ã   jo  inh  ne  ã   kur  kãvig. 

        2SG POSP  1SG  MS  2SG.POSS  roupa  pendurar.PASS 

‘Eu pendurei a roupa para você’  

 

(34) Jymi  fi  ne  fi   mén    jo  vẽnhpéjug. 

        Jymi  FEM  MS  3POSS  marido POSP REFL.esconder.PASS 

‘Jymi escondeu-se do marido’ 

 

O que acontece com esses verbos, é que, com a inserção da consoante g entre o verbo e 

a marca de Perfectivo mũ, por causa do ambiente fonológico esse perfectivo deixou de 

ser marcado. Observe-se no exemplo (35) o verbo seguido da marca de Perfectivo. 

(35) Ã   jo  inh  ne  ã   kur  kãvi   mũ. 

      2SG  POSP  1SG  MS  2SG.POSS  roupa  pendurar PFV 

‘Eu pendurei a roupa para você’  

 

Na pronúncia, essa sequência ganha a consoante g que, aos poucos, parece que foi se 

afirmando na língua, chegando ao ponto de eliminar a marca de perfectivo. 

 

3.3.2 Classe B 

Os verbos dessa classe são muitos. Todos são terminados em consoante, a maioria em 

‘n’ e ‘g’ e não se pode encontrar flexão nesses verbos. Entre os verbos desse grupo, 
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encontram-se os verbos de alternância causativa. São os verbos dessa classe que 

admitem o que estamos chamando, nesta dissertação, de Flexão Prosódica, ou mais 

especificamente, permitem a alteração na frequência fundamental F0 para expressar 

passado e futuro, tanto em sentenças assertivas como interrogativas, conforme será 

descrito e analisado mais detalhadamente no capitulo 5 desse trabalho. 

Com relação ao uso das partículas podemos afirmar que apenas o ne bloqueia a 

ocorrência da flexão prosódica para esses verbos, pois através desta própria partícula a 

sentença já recebe a noção de passado, como se pode ver no exemplo. 

(36) Kanónh  ne  re  pũn 
        kanónh  MS  grama queimar 
‘Kanónh queimou a grama’ 
 

Finalmente, temos o verbo ‘ir’ que possui formas supletivas para passado e futuro, e 
também para singular e plural.  

Verbo tĩ ‘ir’ Futuro Passado 

Singular tĩg   vyr 

Plural mũ kagá 

Tabela 6 - Formas Supletivas do verbo ir 
 

A seguir fornecemos uma lista dos principais verbos classificados como classe A -
terminados em vogais e classe B - terminados em consoantes.  

Verbos de classe A 

kẽkutẽ   ‘sair’ 
fa  ‘lavar roupa’ 
kype  ‘dar banho’ 
kupe  ‘lavar’ 
kãmã  ‘experimentar’ 
vĩ  ‘falar’ 
tãpry  ‘subir’ 
kãvi  ‘estender’ 
tére  ‘descer’ 
kãgmĩ  ‘segurar’ 
rã  ‘entrar’ 
fy  ‘trançar’ 
vãfy  ‘fazer cestos’ 

pra  ‘morder’ 
péju  ‘roubar/esconder’ 
fỹ  ‘chorar’ 
vẽnhy  ‘sorrir’ 
vẽnhva  ‘correr’ 
tã  ‘voar’ 
kutã  ‘cair’ 
kaga  ‘adoecer’ 
pétẽ  ‘correr’ 
nỹ  ‘deitar’ 
nĩ  ‘sentar’ 
mro  ‘nadar’ 
tó  ‘contar’ 

Quadro 1: Verbos de classe A - Flexionais 
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Verbos de classe B 

Kanhrãn  ‘ensinar’ 
han  ‘fazer’ 
kusón  ‘espetar’ 
én  ‘cobiçar’ 
mãn  ‘pegar objeto redondo’ 
vyn  ‘pegar objeto comprido 
jykrén  ‘pensar’ 
ãkrén  ‘lembrar’ 
krãn   ‘plantar’ 
fón  ‘jogar fora’ 
raran  ‘arrastar’ 
jãján  ‘pendurar’ 
ven  ‘mostrar’ 
tén  ‘matar’ 
nhyn  ‘apagar’ 
kanén  ‘alisar’   
kãgran  ‘imitar’ 
prun  ‘varrer’ 
kãmén  ‘contar’ 
kyvãn  ‘desamarrar’  
run  ‘pegar água’ 
sĩn  ‘beijar’ 
kikarãn ‘reconhece’ 
jẽn  ‘rasgar’ 
tojãn  ‘ler’ 
kron  ‘beber’ 
kikagtĩg ‘estranhar’ 
fỹg  ‘fazer chorar’ 
kagãg  ‘fazer doer’ 
fẽg  ‘dar’ 
kãgãg  ‘enxugar’ 
tinhkryg ‘odiar 
 

grug  ‘acender’ 
ryg  ‘lascar’ 
grãg  ‘assar’ 
rigrig  ‘embelezar’ 
kusũg  ‘pintar’ 
kinhrãg ‘reconhecer’ 
tãnh   ‘bater’ 
rỹnh  ‘machucar’ 
tovãnh  ‘largar’ 
jãvãnh  ‘procurar’ 
nenh  ‘canhar’ 
ẽvãnh??  ‘olhar’ 
mranh  ‘quebrar’ 
kykunh  ‘enxugar’ 
nénh  ‘cozinhar’ 
jánh  ‘urinar’ 
nũr  ‘dormir’ 
mur  ‘nascer’ 
prãr  ‘gritar’ 
vãkrãr  ‘gritar’ 
kãnhpar ‘kãnhpar’ 
kókĩr  ‘passar fome’ 
kanhir  ‘brincar’ 
pũr  ‘queimar’ 
kyr  ‘cantar (passaro)’ 
ter  ‘morrer’ 
rĩr  ‘acordar/viver’ 
mrér  ‘molhar’ 
vár  ‘cair’ 
gãm  ‘quebrar’ 
kym  ‘cortar’ 
rỹg  ‘esquentar’ 
 

Quadro 2: Verbos de classe B - Não flexionais 
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4. A PROSÓDIA COMO RECURSO PARA MARCAR TEMPO EM 
KAINGANG  
 

Introdução 

Nesse capítulo, trataremos de um fenômeno prosódico envolvendo um grupo de verbos 

da língua Kaingang, a partir de dados do dialeto falado na Terra Indígena Nonoai, norte 

do Rio Grande do Sul. Tal fenômeno prosódico se dá através da inflexão de F0 

(frequência fundamental), que ocorre no final do enunciado, na posição correspondente 

ao acento nuclear. A inflexão final da F0, descendente ou ascendente, marca a oposição 

de passado e futuro, tanto em contextos assertivos, quanto em contextos interrogativos, 

sendo a inflexão final descendente a marca de passado e a inflexão final ascendente a 

marca de futuro. 

De modo geral, nas línguas, a prosódia inclui quatro fenômenos suprassegmentais com 

implicações na fonética e na fonologia, tendo como característica comum propriedades 

ditas “suprassegmentais”, que acompanham a sucessão linear dos sons. Esses elementos 

são a altura melódica, o volume sonoro e a duração, os quais juntamente com os 

fonemas, estruturam o fluxo da fala (Moraes,1998). Nossa hipótese é que a altura 

melódica seja o traço distintivo para a oposição passado e futuro que estamos 

descrevendo. 

Os fenômenos prosódicos podem ser distinguidos em quatro níveis de manifestação: 

nível da produção, também conhecida como articulação, nível acústico, nível perceptivo 

e nível linguístico. Este último é também chamado de nível da intenção envolvendo 

tanto fenômenos linguísticos quanto fenômenos paralinguísticos (Moraes, 2000, Werner 

e Keller, 1994).  Há correspondências e equivalências entre esses distintos níveis, que 

derivam e influenciam mutuamente uns aos outros. 

Em sua manifestação acústica, a altura melódica está essencialmente relacionada com a 

frequência fundamental (F0). No nível linguístico, a altura melódica é percebida em 

certas línguas como tons lexicais e distingue unidades do léxico, enquanto que em 

outras línguas a altura melódica é percebida como entoação e distingue tipos de 

enunciados.  
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Entre as várias funções da entoação que têm sido observadas na literatura, destacamos 

aqui uma delas: a função modal. A função modal pode ser explicada a partir de dois 

enfoques: (i) modal principal – distingue modalidade assertiva de interrogativa, (ii) 

modal expressiva, que corresponde à expressão das emoções (medo, alegria, tristeza, 

raiva) e a atitudes psicológicas, tais como, por exemplo, simpatia, segurança, charme, 

incredulidade, certeza, ou ainda atitudes sociais, tal como, por exemplo, a cortesia.  

O português, como exemplo de língua entonacional, utiliza as inflexões de F0 para 

distinguir frases ‘declarativas’ de frases ‘’interrogativas’, ‘perguntas’ de ‘pedidos’ e 

enunciados interrogativos com diferentes ‘atitudes de crença’ ou ‘descrença’. (cf. 

Moraes, 2011). 

O Kaingang, por sua vez, parece utilizar tais inflexões de F0 para marcar a oposição 

verbal passado/futuro, tanto em enunciados assertivos, quanto em enunciados 

interrogativos. Vimos no capítulo três (seção 3.3) que há no Kaingang grupos diferentes 

de verbos, como por exemplo, os verbos com formas terminadas em consoantes que não 

admitem flexão morfológica e sim flexão prosódica, ou mais especificamente a inflexão 

da frequência fundamental F0 para expressar passado e futuro.  Trata-se de uma função 

da inflexão de F0 ou da altura melódica que não corresponde exatamente à descrição do 

tom (nível lexical), nem da entoção (nível do enunciado), uma vez que a oposição se dá 

no nível da morfologia verbal, conforme propomos em nossa análise. 

A partir da minha própria intuição de falante nativo sobre a ocorrência de tal fenômeno, 

projetamos e implementamos um experimento psicolinguístico de julgamento de 

compatibilidade, que consistiu em um teste comportamental, testando a aceitabilidade 

do uso do que chamamos de flexão prosódica. Conforme será detalhado na seção 4.2, o 

experimento obteve resultados altamente significativos, demonstrando empiricamente 

que, de fato, a prosódia opera como recurso para caracterizar diferentes noções 

temporais na língua Kaingang. Os enunciados foram analisados também com o 

programa Praat, nos possibilitando observar detalhadamente como contornos 

descendentes de F0 marcam ações já realizadas, indicando tempo passado, e como os 

contornos ascendentes, por outro lado, marcam ações futuras, ainda não realizadas. 

Demonstraremos a seguir esta oposição entre passado e futuro feita a partir de 

elementos prosódicos, tanto com testes de percepção, quanto com amostras de análise 
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acústica experimental. Mas antes disso, faremos algumas observações que achamos 

necessário sobre as construções Interrogativas em Kaingang. 

Por isso, esse capítulo está organizado da seguinte maneira: inicialmente na seção 4.1 

apresentaremos, então, os tipos de Interrogativas da língua Kaingang, como essas 

construções se estruturam nesta língua.  Em seguida, trataremos do tema em questão, 

apresentando na seção 4.2 o teste de percepção e na seção 4.3 a análise acústica dos 

enunciados. 

 

4.1 Construções Interrogativas em Kaingang 

Uma vez que grande parte dos nossos dados sobre prosódia constitui-se de enunciados 

interrogativos, é pertinente que tenhamos uma noção de como esse tipo de sentença é 

estruturada na língua Kaingang. Discutiremos brevemente as interrogativas do tipo 

SIM/NÃO, que foram testadas em nosso trabalho, mas também faremos uma revisão 

das estruturas interrogativas do tipo QU, cuja prosódia não foi analisada 

especificamente no âmbito desta dissertação, embora avaliemos que a flexão prosódica 

também seja relevante para essas construções. 

Sobre as interrogativas na língua Kaingang, em Wiesemann (1967), num trabalho 

descritivo, a autora apresenta uma explicação introdutória sobre as construções 

interrogativas desta língua. Segundo Wiesemann, em Kaingang, as sentenças 

interrogativas de argumento são marcadas por pronomes interrogativos e as sentenças 

do tipo Sim/Não são marcadas pela partícula interrogativa ‘mỹ’, sendo essa partícula, 

constituinte essencial da sentença. Como se pode ver no exemplo reproduzido abaixo: 

(1) Ã  mỹ  há 
    2SG INT  bem 
‘você está bem?’ 

 

4.1.1 Construções Interrogativas do tipo Sim/Não em Kaingang 

Em trabalho mais recente, Nascimento (2006), analisou especificamente as 

interrogativas Sim/Não, apresentando novos dados acerca do tema. Nascimento 
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verificou a existência de restrições no uso da partícula ‘mỹ’  para sentenças 

interrogativas do tipo Sim/Não. Neste tipo de interrogativas, quando o sujeito é 

pronominal (ou nominal com marcação de gênero, nos quais os próprios pronomes 

exercem essa função de marcar gênero), o uso da partícula interrogativa ‘mỹ’ torna-se 

opcional. Pode ainda apresentar uma forma contraída, como se pode ver nos exemplos 

(2) e (3) a seguir. 

(2) Ãm   há.    (3) Ã  há. 
      2SG.INT  bem         2SG bem 
     ‘você está bem’                 ‘você esta bem’ 
 

Em Kaingang, os sintagmas nominais vêm marcados por partículas de gênero que 

funcionam como pronomes, ou seja, os marcadores de gênero também têm 

características pronominais. Para marcação do gênero feminino singular temos a 

partícula ‘fi’  e plural ‘fag’; masculino singular ‘ti’ e o plural ‘ag’. No caso do gênero 

feminino, a marcação é obrigatória, ao contrario do masculino que nem sempre é 

marcado. Sobre a marcação de gênero em Kaingang, D’Angelis12 propõe a oposição de 

forma feminino x não-feminino, dizendo que esta última é opcionalmente marcada. 

Acrescenta ainda que a língua Kaingang, pelo fato de apresentar uma concordância 

pronominal é candidata a possuir ‘sistema de gênero pronominal’. 

Essas partículas marcadoras de gênero masculino e feminino, quando em composição 

com outras partículas, como indicadora de sujeito, tornam a sentença declarativa (4). 

Mas, quando as mesmas aparecem sozinhas, qualificando o sujeito, tipificam a sentença 

interrogativa tipo Sim/Não (5). Observe os exemplos abaixo: 

(4) Sentença Declarativa 

Maria  fi  tỹ       cidade     ra           vyr. 
Maria FEM  MS cidade     POSP     foi 
‘Maria foi para a cidade’ 
 
(5) Sentença Interrogativa sem a partícula ‘mỹ’  

Maria fi          cidade     ra           vyr. 
Maria FEM  cidade     POSP     foi 

                                                           
12

 (cf. www.portalkaingang.org, 2006) 
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“Maria foi para a cidade?” 
 
4.1.2 Construções Interrogativas do tipo QU em Kaingang 

No Kaingang há, basicamente, três pronomes interrogativos com diferentes formas 

morfológicas – ũ, ne, hẽ - que podem ser combinadas. Podemos considerar a partícula 

hẽ, muito recorrente nas palavras interrogativas, como um traço básico QU. A partícula 

hẽ combina-se com diferentes indicadores de circunstância (posposições locativas) para 

formar as palavras interrogativas que se encontram em posição da periferia esquerda da 

sentença. A seguir, as palavras QU: 

Palavras QU glosas 

ũ ‘quem’ 

ne ‘o que’ 

ne + tugnĩn ‘por que’ 

hẽ ‘qual’ 

hẽ + ren +kỹ ‘como’ 

hẽ + tá ‘onde’ 

hẽ + re + kã ‘quando’ 

hẽ +re  ‘quanto’ 

Tabela 1: Palavras QU em Kaingang 

   

Nos enunciados essas palavras se estruturam basicamente da seguinte maneira: 

(6) ne   nẽ tag ti: 
      o que MS isto  
        ‘ o que é isto?’  
 

(7) hẽ ren kỹ   fi   kutẽ 
        como    3SG.FEM cair       
       ‘como ela caiu?’ 
 



56 

 

 

(8)hẽtá ke  nẽ  ã  ĩn ti 
       onde  MS  2SG casa  
       ‘ onde é sua casa?’  
 

(9)hẽ re kã  ã  jun  
       quando 2SG chegar 
      ‘quando você vai chegar?’ 
 
 
Nas interrogativas de sujeito com a palavra interrogativa ũ (quem) a partícula nẽ 

(indicador de sujeito) sempre ocorre em posição final da sentença. 

(10) ũ            nẽ 
       quem    MS 
     ‘Quem é ele?’ 
 

Podendo entrar outras partículas entre ( ũ e nẽ). 

(11) ũ              fi              nẽ 
       quem      3SG.FEM MS  
       ‘Quem é ela?’ 
 

(12) ũ             tũ       nẽ         carro     kusũg ti 
       quem     POSS   MS      carro    vermelho  
      ‘de quem é o carro vermelho?’ 

 

4.2 Psicolinguística Experimental – Teste de Compatibilidade 

Introdução 

Nesta seção, apresentamos o experimento psicolinguístico de julgamento 

imediato de compatibilidade que investigou o processamento de enunciados 

interrogativos com flexão prosódica indicando noção de passado e futuro na língua 

Kaingang. 
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O objetivo do presente experimento consistiu em testar a ocorrência de flexão 

prosódica num determinado grupo de verbos, na língua Kaingang, (aos quais chamamos 

de verbos de classe B). Esses verbos utilizam-se da flexão prosódica como recurso para 

expressar noções de tempo passado e futuro. 

 Tal fenômeno foi observado, inicialmente, em frases interrogativas do tipo 

SIM/NÃO. Esse grupo de verbos que admite a flexão prosódica não recebe nenhuma 

flexão morfológica em relação à expressão de tempo. A única flexão morfológica 

presente nesses verbos é a reduplicação para expressar número (plural/singular), 

conforme visto na seção 3.3 do capítulo três.  

O experimento baseou-se no paradima de audição automonitorada de sentença 

interrogativa auditiva, seguida de sentença resposta, também auditiva, consistindo a 

tarefa experimental em avaliar a compatibilidade entre as duas sentenças, registrando-

se, além dos índices de julgamento, também os tempos médios de decisão. 

Variáveis independentes: Sentenças que se diferenciam apenas através da flexão 
prosódica. Uma sentença onde a prosódia indicaria tempo passado (PP) e outra que 
indicaria futuro (PF). Após cada sentença interrogativa, outra sentença resposta 
apresentando simetria ou assimetria em relação à sentença anterior, também indicando 
passado (RP) ou futuro (RF). 

Variáveis dependentes: índice de repostas para as sentenças interrogativas de acordo 
com a noção de tempo indicado, levando em consideração também os tempos médios de 
decisão ou julgamento. 

Método 

Participantes 

Participaram do experimento um total de 32 pessoas, 22 do sexo masculino e 10 do sexo 
feminino com idades entre 11 e 56 anos, tendo como escolaridade desde alfabetizados 
até o ensino médio. Todos os indivíduos participantes são bilíngues em Kaingang e 
português, tendo como primeira língua o Kaingang. 

 

Material e procedimentos 

Foram elaboradas 32 sentenças interrogativas, 16 com prosódia indicando passado (PP) 
e 16 com prosódia indicando futuro (PF). Da mesma forma, elaboramos 32 frases 
respostas, metade indicando noção de passado (RP) e outra metade indicando futuro 
(RF).  
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Assim, geramos as 4 condições testadas em sentenças simétricas e assimétricas: PP + 
RP (sentença interrogativa com prosódia indicando passado + resposta indicando 
passado); PP + RF (sentença interrogativa com prosódia indicando passado + resposta 
indicando futuro); PF + RF (sentença interrogativa com prosódia indicando futuro + 
resposta indicando futuro); PF + RP (sentença interrogativa com prosódia indicando 
futuro + resposta indicando passado). 

Exemplos de materiais13: 

 1. PP1+RP1 - Mỹrinh-fi mỹ  kãj tỹhẽre han? Ũntegtũ han fi tóg. 
     PP1+RF1 - Mỹrinh-fi mỹ  kãj tỹhẽre han? Ũntegtũ han jé fi tóg. 
     PF1+RP1 - Mỹrinh-fi mỹ kãj tỹhare han’? Ũntegtũ han fi tóg. 
     PF1+RF1 - Mỹrinh-fi mỹ kãj tỹhare han’? Ũntegtũ han jé fi tóg. 

Há (bom) ou  Há tũ (não bom)  
 

Tradução das sentenças: Verbo han/fazer 

(PP)Mỹrinh fi  mỹ  kãj   tỹhẽre   han? 
       Maria FEM INT cesto  quantos fazer 
‘Quantos cestos Maria fez’  
 

(PF) Mỹrinh fi  mỹ  kãj  tỹhare   han’? 
        Maria FEM INT cesto quantos fazer 
‘Quantos cestos Maria vai fazer?’ 
 

(RP) Ũntegtũ  han  fi   tóg. 
        três fazer 3SG.FEM MS 
‘ela fez três’ 
 

(RF)Ũntegtũ  han  jé  fi   tóg 
        três  fazer  FUT  3SG.FEM MS 
‘ela vai fazer três’ 
 

 

As sentenças foram distribuídas em um desenho do tipo quadrado latino, 

dividindo-se os materiais em 4 versões, de modo que os sujeitos do experimento sejam 

expostos a todas as condições, mas não às diferentes versões das mesmas frases, que são 

                                                           
13 O conjunto das sentenças utilizadas no experiento encontra-se na integra no anexo 3. 
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comparadas “entre sujeitos” (design between subjects). Cada versão foi aplicada a 8 

pessoas. A tarefa consistia em ouvir a sentença interrogativa seguida da resposta, 

julgando-se se as sentenças de interrogação e a resposta eram compatíveis ou não 

(simétricas ou assimétricas), apertando-se a tecla verde ou a tecla vermelha 

respectivamente, de acordo com sua avaliação. 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 

PP1 
RP1 

PP1 
RF1 

PF1 
RP1 

PF1 
RF1 

PF2 
RF2 

PF2 
RF2 

PP2 
RF2 

PP2 
RP2 

PP3 
RF3 

PP3 
RP3 

PF3 
RF3 

PF3 
RP3 

PF4 
RP4 

PF4 
RF4 

PP4 
RP4 

PP4 
RF4 

    

PP5 
RP5 

PP5 
RF5 

PF5 
RP5 

PF5 
RF5 

PF6 
RF6 

PF6 
RP6 

PP6 
RF6 

PP6 
RP6 

PP7 
RF7 

PP7 
RP7 

PF7 
RF7 

PF7 
RP7 

PF8 
RP8 

PF8 
RF8 

PP8 
RP8 

PP8 
RF8 

    

jhPP9 
RP9 

PP9 
RF9 

PF9 
RP9 

PF9 
RF9 

PF10 
RF10 

PF10 
RP10 

PP10 
RF10 

PP10 
RP10 

PP11 
RF11 

PP11 
RP11 

PF11 
RF11 

PF11 
RP11 

PF12 
RP12 

PF12 
RF12 

PP12 
RP12 

PP12 
RF12 

    

PP13 
RP13 

PP13 
RF13 

PF13 
RP13 

PF13 
RF13 

PF14 
RF14 

PF14 
RP14 

PP14 
RF14 

PP14 
RP14 

PP15 
RF15 

PP15 
RP15 

PF15 
RF15 

PF15 
RP15 

PF16 
RP16 

PF16 
RF16 

PP16 
RP16 

PP16 
RF16 

TABELA 2: - Distribuição dos materiais experimentais em Quadrado Latino  

Problemas: 
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A flexão melódica, de fato, atua como um traço opositivo na oralidade kaingang? Qual é 

o nível de percepção desse fenômeno? 

Hipóteses: 

A flexão melódica atua como traço opositivo temporal na oralidade Kaingang, opondo 

passado a futuro em verbos do tipo “não-flexionais”. Os falantes nativos percebem essa 

oposição entre passado e futuro. 

Para confirmação da hipótese, a escolha das respostas deverá estar de acordo com os 

tempos de futuro ou de passado, indicados nas sentenças interrogativas. 

Tarefa: Audição automonitorada e aceitabilidade da combinação das sentenças após 

cada conjunto de frases. 

 

Resultados do Experimento 

Os resultados obtidos no experimento confirmam que o índice de concordância de 

respostas das sentenças interrogativas, bem como os tempos médios de resposta 

demonstram que a flexão prosódica é realmente um recurso utilizado para expressão de 

Tempo na língua Kaingang, como demonstrado nos dados abaixo. 

 
 Tabela 3: Tabela de resultados dos índices e tempos de decisão 
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1. Futuro simétrico x Futuro assimétrico 
 
Variável categórica: índices de aceitabilidade 

A condição simétrica de futuro (PFRF) obteve 109 observações positivas, 

enquanto que a condição assimétrica de futuro (PFRP) obteve apenas 52 

observações positivas, diferença que produz resultados altamente significativos 

no test Chi quadrado: X2=40, 4, p=0,0001***. Ou seja, a probabilidade dessa 

distribuição ter sido randômica é ínfima, o que garante que a preferência pela 

decisão simétrica deveu-se, de fato, à variável prosódica manipulada no 

experimento. 

 

Variável contínua: tempos médios de decisão 

A condição simétrica de futuro (PFRF) obteve 109 observações positivas 

respondidas em um tempo médio de 2288ms, enquanto que a condição 

assimétrica de futuro (PFRP) obteve apenas 52 observações positivas, que foram 

respondidas em um tempo médio de 3347ms. Esta diferença de tempos médios 

de resposta produz resultados significativos no teste-T: t(159)=2,08, p=0,04* . 

Assim, observe-se que dizer sim para a condição simétrica foi significativamente 

mais rápido do que dizer sim para a condição assimétrica, conforme predito em 

nossas hipóteses. 

 
2. Passado simétrico x Passado assimétrico 

Variável categórica: índices de aceitabilidade 

A condição simétrica de passado (PPRP) obteve 109 observações positivas, 

enquanto que a condição assimétrica de passado (PPRF) obteve apenas 55 

observações positivas, diferença que produz resultados altamente significativos 

no test Chi quadrado: X2=35, 6, p=0,0001***. Ou seja, a probalidade dessa 

distribuição ter sido randômica é ínfima, o que garante que a preferência pela 

decisão simétrica no passado deveu-se, de fato, à variável prosódica manipulada 

no experimento. 

 

Variável contínua: tempos médios de decisão 

A condição simétrica de passado (PPRP) obteve 109 observações positivas 

respondidas em um tempo médio de 3040ms, enquanto que a condição 
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assimétrica de passado (PPRF) obteve apenas 55 observações positivas, que 

foram respondidas em um tempo médio de 5293 ms. Esta diferença de tempos 

médios de resposta produz resultados significativos no teste-T: t(162)=2,235, 

P=0,0268*. Assim, observe-se que dizer sim para a condição simétrica no 

passado foi significativamente mais rápido do que dizer sim para a condição 

assimétrica, conforme predito em nossas hipóteses. 

 

 
Gráfico 1: Índices de decisão para as condições simétricas e assimétricas 

 

 

 
Gráfico 2: Tempos médios de decisão para as condições simétricas e ssimétricas 
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Discussão 

De acordo com nossas hipóteses, as condições simétricas tanto para futuro quanto para 

passado obteveram o maior índice de aceitabilidade, sendo elas também mais rápidas de 

processar, quando comparadas com as condições assimétricas.  Inclusive, obtivemos 

resultados de índíces de decisões positivas idênticos. Houve um nível insignificante de 

aceitabilidade das condições assimétricas nos índices de decisão. Igualmente, os tempos 

médios de decisão (latências em milésimos de segundos) foram significativamente mais 

rápidos na aceitabilidade das condições simétricas do que nas assimétricas.  

Os resultados acima comprovam que a flexão prosódica, de fato, está sendo utilizada 

como recurso para distinguir passado e futuro em Kaingang. Essa influencia prosódica 

para o Kaingang tem, portanto, consequências interessantes no nível morfológico 

(marcação de tempo), diferentemento de outras línguas onde a prosódia atua restrita ao 

nível lexical, por exemplo. Temos, portanto, um caso que parece ser muito particular e 

sem dúvida merece uma investigação mais aprofundada. 

 

4.3 Análise Acústico Experimental  

Neste trabalho, a análise dos enunciados Assertivos e Interrogativos, se deu a partir do 

modelo métrico autossegmental proposto por Pierrehumbert (1980). Nesse sistema 

abstrato das representações temos basicamente dois tons que são H (high) para tom alto 

e L (low) para tom baixo. Os acentos tonais (pitch accents) para a silaba tônica se 

representam por um tom H ou L marcado pelo diacritico (*), e os tons de fronteira 

(Boundary Tones) H ou L são marcados pelo diacrítico %. Em nossas análises levamos 

em conta o acento nuclear (último acento tônico do enunciado) e também o primeiro 

acento pré-nuclear (primeiro acento tônico do enunciado antes do núcleo). 

 

Metodologia 

O nosso corpus de dados aqui analisados compõe-se de 64 enunciados assim 

distribuídos: 32 enunciados interrogativos formando 16 pares mínimos com oposição de 

noções temporais de passado e futuro, os quais compuseram o corpus de dados do 
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experimento psicolinguístico no teste comportamental exposto no inicio desse capítulo 

na seção 4.2. A segunda metade compõe-se de 32 enunciados assertivos, também 

formando pares mínimos com oposição de passado e futuro que foram especialmente 

elaborados para este trabalho piloto. O total de 64 enunciados foram gravados com um 

gravador stereo em arquivos WAV por um falante nativo da língua kaingang, no caso a 

própria pesquisadora e foram analisados com o programa Praat em quatro níveis de 

segmentação, a saber: sílaba, vogal, tom e enunciado. O Praat é um software para 

analise da voz/fala, desenvolvido por Paul Boersma e David Weenink do Institute of 

Phonetic Sciences, Universidade de Amsterdã. Através desse programa obtém-se a 

curva melódica do enunciado e é possível medir a F0, como se pode ver na figura 

abaixo. 

 
Figura 01: imagem gerada pelo Praat 

 

 

A partir do Praat fizemos a análise acústica no nível fonético dos enunciados, no que 

diz respeito à observação da inflexão final da F0 e a análise fonológica dos mesmos 

atribuindo acentos tonais contrastantes ao acento nuclear, ou seja, à última sílaba tônica 

do enunciado, de acordo com a proposta de notação do modelo linear métrico 

autossegmental. Os modelos lineares atribuem uma unidade, no caso acento tonal, para 

cada unidade contrastiva no sistema, sendo que neste caso, a posição do acento nuclear, 

a da última sílaba tônica do enunciado é uma posição chave para a oposição de sentidos 

no nível da entoação, e no nosso caso para o contraste indicador de tempo passado x 

futuro. 
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O conjunto de verbos que apresentamos na tabela a seguir são os que aparecem nos 

enunciados experimentais. Devido às condições do ambiente fonológico, pelo fato de 

terminarem todos por consoantes, esses verbos não recebem o morfema marcador de 

futuro, o glide ‘j’ . 

 

Verbos Tradução 

1. han ‘fazer’ 

2. krãn ‘plantar’ 

3. nũr ‘dormir’ 

4. kusũg ‘pintar’ 

5. kym  ‘cortar’ 

6. kuprãg ‘escolher’ 

7.  kãtĩg ‘vir’ 

8. rán ‘escrever’ 

9. jãn ‘alimentar’ 

10. jẽnkrig ‘limpar’ 

11. jẽn ‘comer/fazer refeição’ 

12. vãmén ‘falar’ 

13. Sun ‘assar’ 

14. vinhan ‘guardar’ 

15. kykén ‘raspar’ 

16. tojãn ‘ler’ 

Quadro1: Lista de verbos presentes nos enunciados 

 

Do ponto de vista acústico experimental, os resultados obtidos da análise dos dados 

formados por 16 pares mínimos de enunciados com a oposição passado/futuro em 

contextos interrogativos e 16 pares mínimos de enunciados com a oposição 

passado/futuro em contextos assertivos, também foram totalmente favoráveis as nossas 

hipóteses. Os resultados foram categóricos. Observamos que na região do núcleo os 
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contornos de F0 realizam a distinção de tempo passado e futuro em enunciados 

Assertivos e Interrogativos. 

 O contorno ascendente de F0 (que marcamos com o acento nuclear H*H%) é 100% 

recorrente nos 32 enunciados em contexto de futuro, seja em enunciados interrogativos 

ou assertivos. Enquanto que, o contorno descendente de F0 (que marcamos com o 

acento nuclear L*L%) é 100% recorrente nos 32 enunciados em contexto de passado, 

seja em enunciados interrogativos ou assertivos. 

O total de 32 enunciados assertivos analisados em 16 pares mínimos e o total de 32 

enunciados interrogativos analisados também em 16 pares mínimos se encontra na 

íntegra como anexo desta dissertação. A fim de facilitar a visualização dos enunciados 

quanto a sua estrutura morfológica, fornecemos os pares na lista a seguir. 

 

ASSERTIVAS - passado/futuro INTERROGATIVAS - passado/futuro 

1. Mỹrinh fi tỹ kãj tẽgtũ han. 
    Mỹrinh fi tỹ kãj tẽgtũ han'. 

1. Mỹrinh fi mỹ kãj tỹhẽre han? 
    Mỹrinh fi mỹ kãj tỹhẽre han’? 

2. Pedro tỹ marsija krãn. 
    Pedro tỹ marsija krãn’. 

2. Pedro mỹ marsia krãn? 
    Pedro mỹ marsia krãn’? 

3. Fóg ag tỹ nãn Kãtá nũgnũr. 
    Fóg ag tỹ nãn Kãtá nũgnũr’. 

3. Fóg ag mỹ nãn kãtá nũgnũr? 
    Fóg ag mỹ nãn kãtá nũgnũr’? 

4. Kagmũ fi tỹ fi vãn kusũgsũg. 
    Kagmũ fi tỹ fi vãn kusũgsũg’. 

4. Kagmũ fi mỹ fi vãn kusũgsũg? 
    Kagmũ fi mỹ fi vãn kusũgsũg’? 

5. Ana fi tỹ fi gãnh kym. 
    Ana fi tỹ fi gãnh kym’. 

5. Ana fi mỹ figãnh kym? 
    Ana fi mỹ figãnh kym’? 

6. Gĩr ag tỹ régró kuprãg. 
    Gĩr ag tỹ régró kuprãg’. 

6. Ajag mỹ régró kuprãg? 
    Ajag mỹ régró kuprãg’? 

7. Professora fi tỹ gĩr mré kãtĩg. 
    Professora fi tỹ gĩr mré kãtĩg’. 

7. Ã mỹ gĩr mré kãtĩg? 
    Ã mỹ gĩr mré kãtĩg'? 

8. Ã tỹ ti mỹ carta rán. 
    Ã tỹ ti mỹ carta rán’. 

8. Ã mỹ ti mỹ carta rán? 
    Ã mỹ ti mỹ carta rán’? 

9. Pedro tỹ kasor jẽn. 
    Pedro tỹ kasor jẽn’. 

9. Pedro mỹ ti kasor jẽn? 
    Pedro mỹ ti kasor jẽn’? 

10. Gĩr fag tỹ ĩn jẽnkrig. 
     Gĩr fag tỹ ĩn jẽnkrig’. 

10. Gĩr fag mỹ  ĩn jẽnkrig? 
      Gĩr fag mỹ ĩn jẽnkrig’? 
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11. Professora fag tỹ escola tá jẽn. 
      Professora fag tỹ escola tá jẽn’. 

11. Professora fag mỹ escola tá jẽn? 
      Professora fag mỹ escola tá jẽn’? 

12. Pã’í tỹ ũn tẽtá fag mỹ vãmén. 
       Pã’í tỹ ũn tẽtá fag mỹ vãmén’. 

12. Pã’í mỹ ũtẽtá fag mỹ vãmén? 
      Pã’í mỹ ũtẽtá fag mỹ vãmén’? 

13. Aluno ag tỹ carne sun. 
      Aluno ag tỹ carne sun’. 

13. Ajag mỹ nén ũ nĩ sũn? 
      Ajag mỹ nén ũ nĩ sũn’? 

14. Fag tỹ nén ũ vinhan. 
      Fag tỹ nén ũ vinhan’. 

14. Fag mỹ nén ũ vinhan? 
      Fag mỹ nén ũ vinhan’? 

15. Ã tỹ ã vãn kykén. 
       Ã tỹ ã vãn kykén’. 

15. Ã mỹ ã vãn kykén? 
      Ã mỹ ã vãn kykén’? 

16. Ã tỹ livro tojãn. 
      Ã tỹ livro tojãn’. 

16. Ã mỹ livro  tojãn? 
      Ã mỹ livro  tojãn’? 

Quadro 2: Lista dos enunciados Interrogativos 

 

Observe-se que na construção desses enunciados o que distingue a modalidade assertiva 

da modalidade interrogativa é o uso de diferentes partículas. A partícula de sujeito tỹ 

nos enunciados assertivos e a partícula interrogativa mỹ para os enunciados 

interrogativos. 

Gostaríamos, de mostrar aqui alguns exemplos que comprovam e ilustram nossos 

resultados, com relação à oposição passado/futuro em termos de inflexão de F0, tanto 

em contextos assertivos quanto interrogativos. Como já dissemos anteriomente, 

poderemos ver claramente nas imagens abaixo, que a inflexão de F0 não está 

relacionada às distinções de modalidade, ou seja, enunciados interrogativos ou 

assertivos, e sim a oposições temporais, passado e futuro. 

Na figura 02 abaixo, apresentamos o primeiro par de enunciados. A imagem a esquerda 

corresponde ao enunciado assertivo e a da direita, é a imagem de um enunciado 

interrogativo. Como se pode ver, ambos com contorno de F0 (linha azul) descendente 

no acento nuclear (destacado em rosa) marcando traço de passado.  

 

 

 



68 

 

Figura 02: Enunciado assertivo e interrogativo no passado 
APP3 (Fóg ag tỹ nãn kãtá nũgnũr) X PP3 (Fóg ag mỹ nãn kãtá nũgnũr) 

 

  
 

 
 
 

O contraste de modalidade assertiva e interrogativa no futuro, se dá pelo tom das 

partículas: alto (H*) para a partícula assertiva de sujeito ‘tỹ’; ascendente (L+H*) para a 

partícula interrogativa ‘mỹ’. 

Na figura 03, abaixo, temos o mesmo par de enunciados, um assertivo e outro 

interrogativo, mas desta vez, com o contorno de F0 ascendente no acento nuclear 

marcando traço de futuro. 

 

Figura 03: Enunciado assertivo e interrogativo no futuro 
APF3 (Fóg ag tỹ nãn kãtá nũgnũr’) X PF3 (Fóg ag mỹ nãn kãtá nũgnũr’) 

 

  
 
 
O contraste de modalidade interrogativa e negativa no futuro se dá pelo tom das 

partículas: alto (H*) para a partícula assertiva de sujeito ‘tỹ’; ascendente (L+H*) para a 

partícula interrogativa ‘mỹ’. 
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ANÁLISE E RESULTADOS 

A análise acústica dos enunciados está organizada em três partes. Na primeira parte 

tratamos da realização do acento nuclear, bem como a análise da partícula interrogativa 

em enunciados interrogativos e da partícula de sujeito em enunciados assertivos. Na 

segunda parte analisamos o primeiro acento pré-nuclear e sua relação com as partículas 

interrogativas e de sujeito. E finalmente a parte 3 constitui-se de uma síntese dos 

resultados da nossa análise e as considerações finais. 

 

PARTE 1 

“O tom do acento nuclear, da partícula interrogativa e da partícula de sujeito” 

Para mostrar a realização do acento nuclear dos enunciados, nessa parte apresentamos 

um conjunto de quatro enunciados distribuídos em pares: dois assertivos distinguidos 

em passado e futuro e dois interrogativos também com a distinção de passado e futuro.  

 Para os enunciados interrogativos consideramos também a configuração melódica da 

partícula interrogativa mỹ e para os assertivos, a da partícula de sujeito tỹ. Iniciamos 

então com a apresentação dos enunciados assertivos: 

Na figura 04, a seguir, temos um Enunciado Assertivo Passado:  

(APP4) Kagmũ  fi tỹ  fi   vãn   kusũgsũg. 
             Kagmũ  FEM MS  3SG.POSS  taquara  pintar.PL 
            ‘Kagmũ pintou as taquaras dela.’ 
 

 
Figura 04: Acento nuclear com traço de passado – Enunciado Assertivo, partícula ‘tỹ’. 
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� No enunciado assertivo passado (APP4) o acento nuclear é descendente: L*L%. 

Esse contorno é sistematicamente recorrente nos demais enunciados assertivos 

passados (cf. Anexo 1 enunciados assertivos passados figuras: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 

25, 29). 

� A partícula de sujeito ‘tỹ’ teria neste caso um acento tonal H* escalonado (¡), ou 

seja, ¡H*, o que significa que este tom H* é mais alto que o anterior, no caso o 

do primeiro pre-tonema do enunciado (consideramos a partícula como sendo 

tônica, acentuada *). Essa altura melódica da partícula de sujeito em enunciados 

assertivos passados faz parte do ataque alto inicial dos enunciados assertivos e 

corresponde à parte mais alta desse tipo de enunciado com final descendente. 

 

Na figura 05 temos um Enunciado Assertivo Futuro: 

 (APF4) Kagmũ fi  tỹ  fi   vãn   kusũgsũg’. 
              Kagmũ FEM MS  3SG.POSS  taquara  pintar. PL 

  ‘Kagmũ vai pintar as taquaras dela’ 
 

 
Figura 05: Acento nuclear indicando traço de futuro em Assertivo, partícula ‘tỹ’. 

 
 
 

� No enunciado assertivo futuro (APF4) o acento nuclear é ascendente: H*H%. 

Esse contorno é sistematicamente recorrente nos demais enunciados assertivos 

futuros (cf. Anexo 1 enunciados assertivos futuros nas figuras: 2, 6, 10, 14, 18, 

22, 26, 30). 
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� A partícula de sujeito ‘tỹ’ teria neste caso um acento tonal H* escalonado (¡), ou 

seja, ¡H*, o que significa que este tom H*, é mais alto que o anterior, no caso o 

do primeiro pre-tonema do enunciado (consideramos a partícula como sendo 

tônica, acentuada *). Essa altura melódica da partícula de sujeito em enunciados 

assertivos passados faz parte do ataque alto inicial dos enunciados assertivos e 

rivaliza em termos de altura melódica com o final ascendente deste tipo de 

enunciado. 

 

Apresentamos agora o par de enunciados interrogativos, também a partir da distinção de 

passado e futuro. 

Na figura 06 temos o Enunciado Interrogativo Passado:  

(PP4) Kagmũ fi  mỹ  fi   vãn   kusũgsũg. 
          Kagmũ FEM INT  3SGPOSS  taquara  pintar. PL 
         ‘Kagmũ pintou as taquaras dela?’ 
 
 

 
Figura 06: Acento nuclear indicando traço passado em enunciado Interrogativo, partícula ‘mỹ’. 

 
 

� No enunciado interrogativo passado (PP4) o acento nuclear é sistematicamente 

descendente: L*L% (cf. Anexo 2, enunciados interrogativos passados nas 

figuras: 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 e 63). 

� Atribuímos à partícula interrogativa ‘mỹ’ um acento tonal ascendente L+H* 

(consideramos a partícula como sendo tônica, acentuada *), com o alinhamento 
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do pico no final da sílaba acentuada, sendo que esse pico da partícula em 

enunciados interrogativos passados corresponde ao primeiro e único pico do 

enunciado, é o ponto mais alto em termos de altura melódica do enunciado de 

contorno descendente. 

 

Na figura 07 temos um Enunciado Interrogativo Futuro  

(PF4) Kagmũ fi  mỹ  fi   vãn   kusũgsũg’? 
           Kagmũ FEM INT  3SG.POSS  taquara  pintar. PL 
‘Kagmũ vai pintar as taquaras dela?’ 
 

 
Figura 07: Acento nuclear indicando traço de futuro em enunciado Interrogativo, partícula ‘mỹ’. 

 

� No enunciado interrogativo futuro (PF4) o acento nuclear é ascendente: H*H%. 

E sistematicamente para os demais enunciados desse tipo (cf. Anexo 2, 

enunciados interrogativos futuros nas figuras:  32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 e 

64). 

� Atribuímos à partícula interrogativa ‘mỹ’ um acento tonal ascendente L+H* 

(consideramos a partícula como sendo tônica, acentuada *), com o alinhamento 

do pico no final da sílaba acentuada, sendo que esse pico da partícula em 

enunciados interrogativos futuros, corresponde ao primeiro pico do enunciado, 

seguido do pico final ascendente que marca futuridade. 
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Com esses resultados podemos dizer, em síntese, que e o contorno ascendente de F0 

(marcado com o acento nuclear H*H%), é 100% recorrente em todos os 32 casos de 

futuro, seja em enunciados interrogativos ou assertivos (cf. lista de figuras nos Anexos, 

numeração par). Enquanto que, o contorno descendente de F0 (marcado com o acento 

nuclear L*L%), também é 100% recorrente em todos os 32 casos de passado, seja em 

enunciados interrogativos ou assertivos. (cf. lista de figuras nos Anexos, numeração 

ímpar). 

 

PARTE 2 

“Primeiro acento prénuclear, partícula interrogativa e partícula de sujeito” 

Passamos a analisar agora o acento pré-nuclear e a configuração melódica das 

partículas, da partícula interrogativa ‘mỹ’ em enunciados interrogativos e da partícula de 

sujeito ‘tỹ’ em enunciados assertivos. Os enunciados, como na sessão anterior, estão 

apresentados em pares contrastivos de passado e futuro. 

À esquerda, figura 08, temos um Enunciado Assertivo Passado: 

(APP2) Pedro  tỹ  marsija  krãn.  
              Pedro  MS  melancia  plantar 
‘Pedro plantou melancia.’ 
 

enquanto que a direita, na figura 09, temos um Enunciado Assertivo Futuro: 

 (APF2) Pedro tỹ  marsija  krãn’. 
              Pedro  MS  melancia  plantar 
‘Pedro vai plantar melancia.’ 
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                      APP2   X   APF2 
 

  
Figura 08: Acento pré-nuclear alto H* em 

assertivo passado  
Figura 09: Acento pré-nuclear alto H* em 

assertivo futuro 
 
 

� No enunciado assertivo passado e futuro, o primeiro acento nuclear é 

sistematicamente alto: H* (cf. Anexo 1 enunciados assertivos passados figuras: 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29). Por ter uma altura constante podíamos tê-lo anotado 

como um tom médio M*, mas preferimos a notação H* para marcar o ataque 

alto do enunciado, seguido do tom alto H* ou extra-alto escalonado ¡H* nas 

partículas de sujeito ‘tỹ’. 

� Observe-se que, tanto no enunciado assertivo passado (APP2) quanto no 

enunciado assertivo futuro (APF2) o primeiro acento pré-nuclear é alto H*, e a 

partícula de sujeito, também H* ou ¡H*, o que coincide em todos os enunciados 

analisados. Essa sequência de dois tons altos, no início do enunciado assertivo, 

corresponde ao ponto máximo de altura melódica nos enunciados passados. 

� No que diz respeito ao acento nuclear confirma-se a inflexão de F0 marcando a 

distinção de passado e futuro, descendente para passado L*L% e ascendente 

H*H% para futuro. 

 

Temos, a seguir, o par de enunciados interrogativos. Também mostrando o contraste de 

passado e futuro. Na figura 10 temos o Enunciado Interrogativo Passado: 
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(PP2) Pedro mỹ  marsija  krãn? 
           Pedro MS  melancia  plantar 
‘Pedro plantou melancia?’ 
 
Na figura 11 a direita está o enunciado Interrogativo Futuro: 

(PP2) Pedro mỹ  marsija  krãn’? 
          Pedro MS  melancia  plantar 
‘Pedro vai plantar melancia?’ 
 
 

 Figura 10: Acento pré-nuclear alto H* em                          
Interrogativo passado 

 Figura 11: Acento pré-nuclear alto H* em 
Interrogativo futuro 

 
 
 

� No enunciado interrogativo passado e futuro, o primeiro acento nuclear é 

sistematicamente alto: H* (cf. Anexo 1 enunciados assertivos passados figuras: 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29). Por ter uma altura constante podíamos tê-lo anotado 

como um tom médio M*, mas preferimos a notação H* para marcar o ataque 

alto do enunciado, seguido do tom ascendente L+H* nas partículas 

interrogativas ‘mỹ’. 

� Observe-se que, tanto no enunciado interrogativo passado (PP2) quanto no 

enunciado interrogativo futuro (PF2) o primeiro acento pré-nuclear é alto H*, e a 

partícula interrogativa é ascendente L+H*, o que coincide em todos os 

enunciados analisados. Essa sequência de um tom alto e um tom alto ascendente, 

no início do enunciado interrogativo futuro é seguida pelo pico final ascendente 

do enunciado e que é a marca de futuridade. 
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� No que diz respeito ao acento nuclear confirma-se a inflexão de F0 marcando a 

distinção de passado e futuro, descendente para passado L*L% e ascendente 

H*H% para futuro. 

 

PARTE 3 

“Síntese” 

Com os resultados dessa análise, da mesma forma como no experimento 

psicolinguístico (seção 4.2), podemos confirmar que a oposição dos acentos nucleares 

se dá em contexto de passado e futuro e não em contexto assertivo e interrogativo como 

em português. 

 

“Enunciados assertivos” 

Os enunciados assertivos têm um ataque inicial alto H*_ H* (na partícula ‘tỹ’) ou extra 

alto H*_ ¡H* (na partícula ‘tỹ’), e têm um final descendente no passado L* L% e 

ascendente no futuro H*H%, como vemos com mais alguns dos nossos dados a seguir. 

Figura 12 (APP6) Gĩr  ag tỹ régró kuprãg. 
                              menino   3PL MS feijão escolher/limpar 
                              ‘Os meninos escolheram o feijão.’ 
 
Figura 13 (APP8) Ã    tỹ  ti  mỹ carta  rán. 
                              1SG MS  3SG  para  carta  escrever 
                             ‘Você escreveu a carta para ele.’ 
 
Figura 14 (APF6) Gĩr  ag tỹ régró kuprãg’. 
                              menino   3PL MS feijão escolher/limpar 
                              ‘Os meninos irão escolher o feijão.’ 
 
Figura 15 (APF8) Ã    tỹ  ti  mỹ carta  rán’. 
                              1SG MS  3SG  para  carta  escrever 
                              ‘Você escreverá a carta para ele.’ 
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Figura 12: Assertivo Passado (APP6) 

 

 
Figura 13: Assertivo Passado (APP8) 

 

 
Figura 14: Assertivo Futuro (APF6) 

 

 
Figura 15: Assertivo Futuro (APF8) 
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“Enunciados interrogativos” 

Os enunciados interrogativos têm um ataque inicial alto ascendente H*_ L+H* (na 

partícula ‘mỹ’), e têm um final descendente no passado L* L% e ascendente no futuro 

H*H%, como vemos com mais alguns dos nossos dados a seguir. 

Figura 16 (PP6) Ajag  mỹ régró kuprãg? 
                           2PL  INT  feijão escolher 
                           ‘Voces escolheram o feijão?’ 
 
Figura 17 (PP8) Ã  mỹ  ti  mỹ carta  rán? 
                           1SG   MS  3SG  para  carta  escrever 
                             ‘Você escreveu a carta para ele.’ 
 
Figura 18 (PF6) Ajag  mỹ régró kuprãg? 
                           2PL  INT  feijão escolher 
                           ‘Voces escolheram o feijão?’ 
   
Figura 19 (PF8) Ã mỹ  ti  mỹ carta  rán’. 
                           1SG MS  3SG  para  carta  escrever 
                              ‘Você escreverá a carta para ele.’ 
 
 

 
Figura 16: Interrogativo Passado (PP6) 
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Figura 17: Interrogativo Passado (PP8) 

 
 

 
Figura 18: Interrogativo Futuro (PF6) 

 

 
Figura 19: Interrogativo Futuro (PF8) 

 

Estes resultados nos levam a considerar que a oposição de tons em Kaingang é 

funcional em alguns pontos específicos do sistema, neste caso para a oposição de 

passado (L*L%) e futuro (H*H%) no núcleo, mas também para a oposição assertiva e 

interrogativa no pré-núcleo, uma vez que as partículas, interrogativa e de sujeito, se 

opõem também pelo movimento melódico e pelos acentos tonais atribuídos (H* pré-
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núcleo e H* ou ¡H* partícula de sujeito para assertivo, H* pré-núcleo e L+H* partícula 

interrogativa). Tais oposições tonais, numa língua que não pode ser classificada como 

tonal, nos leva a pensar na possibilidade da emergência de um sistema tonal ou no 

resquício de um sistema tonal, em termos de evolução da linguagem.  

Os resultados da análise acústica confirmam a oposição contrastante entre o acento 

nuclear passado L*L% e o acento nuclear futuro H*H%. 
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5. EVIDENCIALIDADE EM KAINGANG 
 

Introdução 

O presente capítulo trata dos elementos e estruturas gramaticais da língua kaingang que 

compõem o sistema de marcação da evidencialidade nesta língua. O objetivo desse 

estudo consiste, basicamente, numa descrição e análise desses elementos que marcam a 

evidencialidade em Kaingang a partir de uma abordagem inicial, com base em autores 

estudados tais como Aikhenvald (2003, 2004), Comrie (1976), Palmer (2001), bem 

como alguns estudos de línguas indígenas. 

Embora, na literatura, muitas vezes assume-se que a evidencialidade é um tipo de 

modalidade epistêmica, os dados do Kaingang permite-nos abordar esses fenômenos, 

aqui, como consistindo, de fato, de duas noções distintas.  Seguimos, definições de 

autores como, por exemplo, Aikhenvald (2003), para quem a Evidencialidade constitui 

uma categoria gramatical que se refere à fonte da informação transmitida. Assim, a 

evidencialidade não seria para nós idêntica a uma subcategoria de modalidade 

epistêmica ou outra categoria de tempo-aspecto.  

De modo geral, a evidencialidade caracteriza-se por ser uma marca relacionada à fonte 

de informação do falante, enquanto que a modalidade epistêmica está relacionada ao 

conhecimento/julgamento do falante com respeito ao grau de confiança na informação. 

De Haan (1999) e Faller (2002; 2003; 2006). 

Lima da Silva (2008), analisando o sistema de evidencialidade para a língua Karo, 

discute a distinção entre evidencialidade e modalidade epistêmica.  A partir de autores 

como De Haan (1999) e Faller (2002; 2003; 2006) assume-se que, a evidencialidade é 

uma marca relacionada à fonte de informação do falante, enquanto que a modalidade 

epistêmica está relacionada ao conhecimento/julgamento do falante com respeito ao 

grau de confiança na informação. Ressalta-se, no entanto, que em algumas línguas essas 

noções parecem de fato se sobrepor, uma categoria se imbricando sobre a outra, 

portando essa distinção nem sempre se dá facilmente.  
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A evidencialidade pode ser articulada em termos de três valores fundamentais: a 

reportagem de fatos, a expressão da inferência, a expressão da atitude emocional em 

relação aos fatos enunciados. No Kaingang, este fenômeno realiza-se fundamentalmente 

através de morfemas livres. Oferecemos aqui, inicialmente, um levantamento preliminar 

desses marcadores para que, posteriormente, os retomemos, descrevendo seu contexto 

de uso. 

Os dados analizados nesse estudo nos permitem dizer que o sistema de marcação da 

evidencialidade em Kaingang se organiza em dois grandes grupos que se opõem quanto 

à fonte de informação: informações que vem de outros e informações onde o próprio 

falante é a fonte da informação.  

Essa distinção binária quanto à fonte da informação pode ser claramente observada em 

Stenzel (2006), na tabela elaborada para o sistema de evidencialidade da língua Wanano 

(Tucano Oriental - AM), que traz como distinção primaria os traços de ‘Primeira 

Mão’/’de outros’, na qual estão apresentadas as cinco categorias de evidencialidade 

distribuídas entre essess dois grupos maiores que se opõem.  O grupo de evidenciais 

com traços que indicam Primeira Mão, onde a fonte de informação de alguma maneira é 

o próprio falante, comporta as categorias Visual, Não-visual, Inferencial e Suposicional. 

Estes se opõem aos evidenciais que indicam que a informação vem “de outros” 

compondo a categoria Relatada. É o que se pode observar na tabela 1 reproduzida 

abaixo: 

 

De outros 

Primeira Mão 

Externa Interna 

Direta Indireta 

Relatada Visual Não-visual Inferência Suposição 

Tabela 1: Categorias de Evidencialidade (Wanano) - Stenzel (2006). 

 

Esse esquema, no entanto, pode ser reorganizado de maneira diferente, como por 

exemplo, o esquema proposto por Willett (1988). Em um estudo translinguístico, 

considera como distinção primaria à oposição “Direta/Indireta”, e que a partir dessa 
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distinção as línguas por ele estudadas/observadas tendem a diferenciar três tipos de 

evidencia: Reportada, Inferência e Atestada,  conforme se ve no esquema reproduzido 

na figura 1a seguir. 

 

                                                                                 Visual 
    Direct  -   Attested              Auditory 
                                                                                 Other sensory 
 

Types of                                                                    Second-hand   (hearsay) 
Evidence                                        Reported           Third-hand 
                                                                                   Folklore 
                                    Indirect  
                                                         
                                                       Inferring             Results  
                                                                                   Reasoning 
 

Figura 1. Tipos de Evidencialidade - Esquema proposto por Willett (1988). 

 

Note-se que os três tipos de evidencia estão dispostos sob os traços Evidencia Direta e 

Indireta. A Inferencia é colocada no mesmo nível da evidencia Reportada, 

diferenciando-se do esquema proposto por Stenzel visto anteriormente na tabela 1. 

Tendo em mente essas noções, passamos agora a apresentar alguns elementos e 

construções na língua Kaingang que se classificam nas categorias de Evidencialidade. 

Entre esses dados encontram-se elementos ou partículas próprias de evidencialidade, o 

que quer dizer que a função primária desses termos é a marcação da evidencialidade, 

enquanto que outras partículas, tendo outra função primária, em alguns casos exercem 

também uma estratégia de evidencialidade. Ao longo da apresentação desse capítulo 

poderemos observar melhor essas diferenças e como a língua se organiza para expressar 

a Evidencialidade.  
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Nossos dados estão organizados basicamente a partir da oposição “Primeira mão X 

Ouvir dizer (de outros)” como distinção primária, assim como consta no esquema 

organizado por Stenzel. 

Os marcadores de evidencialidade em Kaingang ocorrem em situações e posições 

específicas, como abordaremos mais detalhadamente a seguir, identificando cada uma 

dessas categorias de evidencialidade, iniciando pela exposição dos marcadores 

evidenciais com o traço “Ouvir dizer (de outros)” e posteriomentes os demais.  

 

5.1 “Ouvir dizer” - Categoria Relatada 

Dentro da distinção primária “Ouvir dizer” identificaram-se algumas partículas que se 

enquadram na categoria Relatada. Essas partículas - je, ne, jetóg, neji - sinalizam que a 

informação não é própria do falante, e sim constitui-se de relatos ou reportagem de 

fatos. As partículas são usadas em contextos diferentes, conforme especificado abaixo. 

 

5.1.1 A partícula je: 

Essa partícula indica que a informação não é própria do falante, provém de terceiros. É 

muito recorrente na comunicação cotidiana tanto em enunciados interrogativos quanto 

em afirmativos, como se pode ver em (1) e (2), respectivamente: 

(1) Fi  hãra tĩg  nẽ  je? 

     3SG onde ir INT REP 

‘ela (disse que) vai onde?’  

 

Note-se que, na sentença interrogativa (1), a partícula ocorre no final da sentença, 

enquanto que, na afirmativa (2), a partícula vem logo após o sujeito e, nesse caso, em 

composição com um marcador de sujeito (tỹ e tóg ou a forma correlata ta).  

 (2) Marta fi   je  ta  ẽg vej   kãtĩg. 
       Marta FEM  REP MS 3PL ver.FUT vir 
‘Marta (disse que) vem nos visitar.’ 
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Essa partícula parece ser também uma forma correlata da particula ne reportativa, que 

ocorre em composição com outros marcadores de sujeito, em sentença afirmativa, como 

demonstrado a seguir. 

 

5.1.2 A particula ne  

Como o leitor deve ter percebido, já vimos que essa partícula possui outras funções. No 

capítulo 3 vimos que essa partícula tem a função de marcar de sujeito, sendo posposto a 

este. E no capítulo 4 vimos que ne é um pronome interrogativo, que ocorre em posição 

da periferia esquerda da sentença, ou seja, no inicio da sentença. 

Em composição com outros marcadores de sujeito (tóg, tỹ ou ta), essa partícula também 

carrega um valor reportativo. Esse tipo de construção sinaliza que a informação 

transmitida pelo falante foi obtida através de outra pessoa, como podemos ver no 

exemplo (3) 

 (3) Kanónh     ne        tỹ  cidade  ra  vyr. 

      Kanónh  REP MS cidade  POSP  ir.PASS 

‘Kanónh foi para cidade’  

 

A partícula continua seguindo o sujeito, porém temos outro marcador, o tỹ, realizando a 

função de marcar o sujeito. Para verificar se a nossa hipótese está certa, reproduzimos 

no exemplo (3) o mesmo enunciado sem a partícula ne. 

  (4) Kanónh tỹ  cidade  ra  vyr. 

       Kanónh  MS cidade  POSP  ir.PASS 

‘Kanónh foi para cidade’  

 

Com base não só em nossa intuição de falante nativo, mas também testando 

informalmente com outros falantes, notamos que o sentido da frase muda 

completamente. Passa a ser uma afirmação apenas, sem se preocupar em citar fonte, ou 

qualquer especificação.   
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Essa construção - reportativo ne + marcador de sujeito ta - também é recorrente em um 

tipo de narrativa chamada Kãme. Esse gênero narrativo constitui-se das histórias mais 

recentes dos Kaingang, principalmente as guerras e conquistas de territórios. Podemos 

ver as ocorrências dessa partícula no trecho apresentado a seguir, que fala das guerras 

entre Kaingang e Xokleng na disputa pelo territórrio14.  

(5) 
a. Kỹ     fi   ne  tỹ  ser  ag  jo(...)     
   então 3SG.FEM REP  MS  assim 3PL para      
 
b. ũ   ag  tỹ  ag  tỹ hãnrikej  ken vé   ser. 
    alguém 3PL  MS  3PL acontecer FUT  ver.PASS  assim 
 
c. Kỹ   fi  ne  tỹ  ser  ag  mỹ    
    então 3SG  REP  MS assim  3PL  POSP   
 
d. “katy  tỹ  tĩ,  inh  krã, mũnỹ!”  ke  tĩ,  ham. 
     calmo  MS  ASP  1POSS  filhos vamos   dizer  ASP ouça  
 
e. Ãpãn kã  ne  tỹ  mũg  tĩ, ham,  kanhgág ag  jamã  ũn  ra  
   ‘a pé’ REP MS andar  ASP ouça kaingang 3PL  aldeia  outra  POSP 
  
 ham. 
ouça 
 
f. Ag kanhgág  jũ  ag kri rãg  jé, ham,  tag ki  ke  ag,  kanhgág  
   3PL kaingang  bravo  3PL atacar  FUT ouça aqui ser 3PL Kaingang 
 
pẽ   ag. 
verdadeiro 3PL  
 
g. Hara  fag ne tỹ  ser  goj...  goj je  tỹ  kã  sag tĩ,  goj  
    mas  3PL REP MS  assim rio  rio  REP  MS  em  havia rio 
 
mag.  
grande 
 
h. Kỹ   fag  je  tỹ  ser,  goj  kafã   ãn hã  kã   
    então 3PL REP MS assim rio  margem  aquela  mesmo  em  

                                                           
14 Narrativa contada por dona Doralina Kójẽnká e Tereza Kagmũ d e Nonoai - RS. Agradeço a elas pela 
gentileza e impotância que dão ao trabalho de documentação da língua.  
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nĩ  kỹ  ser,   
ASP então assim 
 
i. fi ne  tỹ  ser  pãvãnh  nĩj  ham.  
   3SG REP MS assim prever  ASP ouça 
 
‘Então, ela previu para eles (Kaingang), qual seria a reação dos outros (Xokleng). 
E disse para eles: “esta calmo, vamos”, (dizia). 
Andavam a pé, sim, para a outra aldeia. 
Para surpreender os índios selvagens. Sim. Os daqui faziam. Os kaingang. 
Então eles, num rio... Havia um rio, um rio grande. Na margem desse rio ela (kujá) se 

sentava para fazer suas previsões. ’ 

 

5.3 O termo jetóg  

Diferente da partícula ne e je,  que também são Reportativos, a partícula jetóg aparece 

em construções de tópico, em que um item da frase é comentado, como exemplificado 

em (6). Geralmente é traduzido informalmente pelos falantes, em português, como “diz 

que”.  

(6) Ẽmã          ũ            tá           ke      ag jetóg,  kyrũ  ag.  

      região       outra    POSP     ser     3PL REP rapaz   3PL 

 ‘(diz que) eles são de outra região, os rapazes’. 

 

É um Reportativo que parece funcionar também como marcador epistêmico – 

modalizador da credibilidade. 

 

Contrastando com a noção reportativa de jetóg, temos a construção em (12) com a 

partícula vẽ no lugar de jetóg.  

 

 (7) Ẽmã          ũ tá ke      ag        vẽ. 
        região      outra POSP ser    3PL      IPFV 
‘eles são de outra região’ 
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Nesse exemplo a afirmação já passa a ter um sentido de certeza, algo mais preciso. Nos 

remete à idéia de que é uma informação confirmada. A presença da partícula aspectual 

vẽ (que nesse caso parece exercer função modal), nos dá esse sentido de certeza, pois 

pode ser traduzida como ‘definitivamente’.  

 

5.4 O termo nẽji   

Este termo é muito presente em narrativas chamadas de Gufã, que são narrativas 

consideradas muito importantes, pois relatam a origem das coisas, como as plantas, por 

exemplo. Esse gênero narrativo fala de tempos ancestrais. A palavra, gufã, é traduzida 

por “ancestral”.  

Esse evidencial, nẽji , carrega um valor reportativo, pois evidentemente, os fatos não 

foram testemunhados pelo enunciador. Costuma também ser traduzida como “diz que”.  

Esse termo é mais característico da variante dialetal do Paraná e corresponde ao netỹ e 

jetỹ que são mais usados na variante do Sul (SC e RS). No exemplo (8) a seguir, 

apresentamos um trecho da narrativa que conta da origem do fogo15, onde esse termo 

nẽji  é muito recorrenter sempre após o sujeito, como se pode observar. 

(8) 
a. Mĩgjũ nẽji pĩ nenh  mẽ       nĩgtĩ.  
         Mĩgjũ REP fogo recusar  muito  ASP 
 
b. Kỹ ti mré mũ ag nẽji pĩ tũ nỹtĩg.  

        então 3SG junto andar 3PL REP fogo neg  ASP 

 

c. Kỹ ag     nẽji ójor  nĩ       tỹ    pó kri kãgvi    kỹ ko e tĩ. 
        então 3PL  REP anta  arne   MS pedra sobre estender  e       comer ASP. 
(...) 

‘Migj ũ possuía o fogo, mas não dava a ninguém. Por isso, os que viviam com ele (diz 

que) não tinham fogo. Então eles (diz que) estendiam a carne de anta sobre as pedras e 

comiam.’ 

                                                           
15 Narrativa coletada por Úrsula Wiesemann em 1960.  
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Temos, portanto, quatro elementos que se classificam como evidenciais reportativos. 

Vimos que se comportam de maneira diferente e ocorrem em diferentes contextos de 

uso. 

A seguir, veremos os evidenciais que carregam traço de Primeira Mão, especificados em 

categorias diferentes. 

 

5.2 Primeira Mão - Categoria Visual 

5.2.1 A partícula mỹr 

As categorias que compõem esse grupo de evidenciais com traço de Primeira Mão 

indicam que, de alguma forma, o falante é a própria fonte da informação, como 

podemos ver nos exemplos que seguem. 

A partícula mỹr, muito recorrente na fala cotidiana, sinaliza a experiência pessoal do 

falante em relação à informação transmitida. Atesta informação testemunhada pelo 

falante. Observe os enunciados: 

 

 (9) Kanónh  tỹ ãkrénh  tĩ mỹr . 
 Kanónh MS caçar  ir VIS 
‘kanónh foi caçar’ 
 
 
(10) Pedro tỹ Mũfej fi sĩn mỹr . 
      Pedro MS MariaFEM beijar   VIS 
‘Pedro beijou Mũfej (eu vi)’ 
 
 
A partícula mỹr, também pode ocorrer em narrativas do tipo Gufã. Diferentemente dos 

exemplos anteriores, nesse contexto sinaliza para um sentido de certo, verdadeiro, 

importante. Pode ser caracterizado como um marcador validacional. Ocorre finalizando 

a sentença. Podemos observar, a seguir, o seu uso em um trecho inicial do mito de 

origem do milho de acordo com a cultura kaingang. 

(11) 
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a. Kófa  tóg nĩgtĩ mỹr ,  kófa. 
    velho MS ASP VALID velho 
 
 
b. Kỹ   ti ne gãr tũ ja tĩgtĩ, mỹr ,  gãr tũ. 
    então 3SG MIR milho NEG M ASP VALID milho NEG 
 
c. Hãra  ti  ne tóg ã krẽ ag  mỹ:  “Ẽpỹ   ra!” ke  
    assim 3SG REP MS 2POSS-filho-3PL para  roçada MS dizer  
 
ja nĩgtĩ mỹr  (...) 
M  ASP VALID 
 
‘Havia um velho, sim, um velho. E (naquele tempo) não existia milho. Verdade, milho 
não existia. Então ele disse a seus filhos: “façam um roçado!” Assim disse, verdade.’ 

 

Note-se que, ao longo das sentenças acima, ocorrem outros evidenciais.  Em (11-b), 

temos ne indicando miratividade, sobre o qual falaremos posteriomente, e  em (11-c) 

ocorre o ne indicando um valor reportativo. O evidencial mỹr aparece finalizando as 

sentenças, sinalizando um valor validacional que se sobrepõe ao valor reportativo das 

outras partículas. Lembrando que esse termo, às vezes, é confundido com a conjunção 

mỹr’ , que é traduzida por “pois”, “mais” e até mesmo com mũ ra, outra conjunção 

traduzida por “mesmo assim”.  

É interessante notar que particula mỹr é uma das poucas (se não a única) marcas de 

evidencialidade que aparecem nos textos da bíblia sagrada traduzidos para o Kaingang. 

Essa é umas das questões a ser retomada em trabalhos futuros, numa análise mais ampla 

onde se possa verificar também a possivel tranferencia dos evidenciais, próprios do 

gênero oral, para o gênero escrito da língua a partir da produção textual dos próprios 

falantes indígenas.  

 

5.2.2 A partícula ne  - (~ nĩ) expressando Miratividade  

No exemplo (11-b) acima, identificamos a partícula ne como Mirativo.  Essa partícula 

também carrega o traço Primeira mão. Além de exercer a função de marcador de sujeito, 

carrega também outra informação semântica.   
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Wiesemann (2002) atribui a esse marcador um traço de “sujeito originador da ação”. O 

que de certa forma nos fez pensar na informação semântica que essa partícula carrega.  

Assim, observamos que, de fato, essa partícula além de indicar sujeito, indica também 

surpresa do falante ao anunciar uma informação nova, inesperada. Esse é um fenômeno 

gramatical conhecido como miratividade, traduzido do inglês mirativity. Grosso modo, 

mirativity refere-se à marcação gramatical de uma proposição representando uma 

informação inesperada ou surpreendente para o falante (DeLancey 1997, 2001 apud 

Peterson, 2010 p. 129).   

Vejamos o trecho novamente reproduzido em (12), seguido de outros exemplos: 

(12) Kỹ ti ne gãr tũ ja tĩgtĩ mỹr,  gãr tũ. 
       então 3SG MIR milho NEG M ASP VALID milho NEG 
 
‘E (naquele tempo) não existia milho. Verdade, milho não existia.’ 

 

O sentido de surpresa é melhor “visualizado” no enunciado (13). Esse enunciado pode 

ser imaginado em um contexto em que alguém ao notar que seu dinheiro não está no 

bolso faz a seguinte exclamação: perdi meu dinheiro! Em Kaingang o que dá esse 

sentido de surpresa é exatamente a partícula ne. 

(13) Inh   ne  inh  jẽnkamũ  fón  jan. 
     1SG  MIR  1POSS dinheiro  perder ASP 
‘Perdi meu dinheiro!’ 
 
 
Essa partícula e muito recorrente na fala comum. Em (14) as marcas de modo e aspecto 

indicam que a situação se passa no presente, o ha traduzido como ‘agora’ indica 

também que essa situação é compartilhada pelo interlocutor. O que se configura em um 

traço de evidência visual do falante. 

(14) Fóg fi      ne kãtĩn  ha. 
      branco  FEM MIR    vir.ASP modo 
‘A mulher branca (não-indigena) está vindo’ 
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Temos também a ocorrencia dessa partícula com o perfectivo. A partícula ne,  na 

posição de indicador de sujeito com a presença do perfectivo mũ, ao final do enunciado,  

sinaliza a surpresa do falante em relação ao fato experienciado. 

 (15) Pedro ne Mỹrinh fi sĩn mũ. 
        Pedro MIR Maria-GEN beijar PFV 
‘Pedro beijou Maria’ 
 

 

 

5.2.3 Partícula tũ  
  

A essa partícula atribui-se vários significados como acabar/terminar, falta, ausência, 

nada, inexistencia. Nesse caso é difere de outras partículas de negação, como  pi, por 

exemplo, pois parece ser um contrafactual/contra-expectativa. Ocorre depois do verbo, 

enquanto que pi é anteposto ao verbo:  

(16) Professor  tỹ kãtĩ tũ nĩn.   
        professor  MS vir CTF ASP  
‘O professor não veio’ 
 

 (17) Professor pi kãtĩ mũ. 
         professor NEG vir PFV 
‘O professor não veio’  
 

5.2.4 O termo vẽnhver (~ve) 

É provável que esse termo tenha derivado do verbo ve ‘ver’, pois, em algumas situações 

a forma ve, que parece ser uma forma correlata para esse termo, surge com o mesmo 

sentido de evidência visual, muitas vezes sendo traduzida por ‘parece’. Caracteriza-se 

por evidência que requer confirmação.  

(18) Funai tá ke  ag ne  tag mĩ mũn  vẽnhver. 
        Funai POSP “ser” 3PL MS  aqui POSP andar.ASP VIS  
‘Parece que o pessoal da Funai está por aqui” 
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(19) Emir fag   ne  ki  tũgtũ  ve  nĩ. 
        Emir 3PL.FEM  MS  POSP NEG  VIS  ASP 
‘Parece que o Emir (e a famíla) não esta em casa.’ 
 
 
O enunciado em (18) ocorre numa situação em que alguém enxerga uma caminhonete 

parecida com a da Funai andando pela aldeia. Enquanto que o enunciado em (19) pode 

ocorrer quando, por exemplo, o vizinho vê a casa fechada e não se vêem as crianças lá 

fora brincando.  Faz parte da experiência visual do falante, porém, necessita ainda de 

uma verificação. 

 

5.3 Primeira Mão - Categoria Não-visual 

5.3.1 Partícula mẽm 

Esse termo sinaliza evidência não-visual, algo que faz parte da experiência do falante 

através de outras evidências sensoriais, nesse caso se tratando de evidência auditiva. 

Vem do verbo mẽ ~ mã ‘ouvir’. O exemplo fornecido abaixo pode ser imaginado em 

uma situação em que, de noite, alguém, por exemplo, escuta barulho do carro do vizinho 

chegando:  

(20) Kuty tá  fag   tỹ  junjun   mẽm. 
        noite POSP  3PL.FEM  MS  chegarPL NÃO.VIS 
‘Eles chegaram de noite’ 
 

5.4 Primeira Mão - Categoria Inferência 

5.4.1 Particula ja 

Essa partícula apresenta uma extensão semântica de evidencialidade, sinaliza que os 

fatos não foram testemunhados, mas que de alguma maneira foram comprovados, o que 

pode ser a análise de fatos e consequências. Conclui-se algo a partir da examinação de 

fatos. Por exemplo, alguém ve a corda com que o boi estava amarrado, toda arrebentada 

e conclui que “o boi escapou”. 

(21) Monh tỹ kren  ja  nĩn.  
        boi MS escapar INFER  ASP 
   ‘o boi escapou’ 
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É muito recorrente na fala ordinária e parece exercer várias funções, tratando-se de um 

morfema portmanteau. Em Wiesemann (2002) a partícula ja é dita como tendo uma 

função primaria de indicador de modo ‘terminado’ enquanto que, em Gonçalves (2007, 

p. 91), o ja é considerado apenas um marcador aspectual, algo já acontecido em relação 

ao Momento de Referencia. 

Em nossa análise, além de sua função primária, seja de modal ou aspectual, a partícula 

ja também apresenta uma extensão semântica de evidencialidade, como mostrado mais 

uma vez nos exemplos a seguir, sinaliza que os fatos não foram visualizados ou 

testemunhados, mas que de alguma maneira foram comprovados. 

(22) Gĩr  tỹ  junjun   ja  nĩn. 
       criança  MS bolo   INFER ASP 
‘As crianças chegaram.’ 

 

(23) Ti  tĩ tũ  ki  jẽn  ja   nĩ  ti.  

        3SG  ir  antes  POSP comer INFER ASP  3SG 

‘Ele comeu antes de sair’ 

 

As evidências possíveis que podem servir de base a essas duas proposições são, por 

exemplo, em (22) as crianças não estão em casa, mas suas mochilas e suas roupas estão 

no quarto. Para a proposição em (23), apesar de não ter visto “ele” comer, as louças 

sujas estão na pia.   

Essa partícula também é muito recorrente na escrita, principalmente em textos 

dissertativos. Nos textos analizados, observamos que ela ocorre combinando com outros 

termos - nĩgtĩ, nỹtĩg nĩ- que, à primeira vista, são aspecto. Observe-se em (24) o trecho 

do texto16 reproduzido. Respeitando a intenção da autora de não traduzir, abaixo está a 

versão em português, fornecida pela própria autora.  

(24)  
a. Hãra  ken   jé tóg  ẽn  kã  tỹ  kanhgág   nĩ     kórég    
    pois   acontecer FUT  MS DEM  POSP  MS  kaingang ASP     dificil 
   

                                                           
16 Texto de Andila N. Inácio Vẽnh Kanhrãn. In: Pensando a Educação Kaingang, 2010, p. 27.  
O texto é direcionado a professores indígenas e não há intenção da autora em traduzir. 
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tãvĩ tĩ    ja  nĩgtĩ, 
muito  INFER ASP 
 

b. fóg  ag  mỹ  ẽg  tóg kórég   tãvĩ  ja   nỹtĩg nĩ,  
branco 3PL  POSP 1PL  MS  imprestável mesmo INFER ASP 
 
c. ag mỹ  ẽg  pi  ne  kinhra  ja  nỹtĩg nĩ  gé. 

3PL POSP  1PL  NEG  algo  saber  INFER ASP   também 

 ‘Naquela época, o povo Kaingang passava por um período, talvez o mais sério, de 

conflitos quanto a sua identidade, pois não queriam mais ser “índios”. Tinham 

vergonha, pois aprenderam que “a sua língua não valia nada”, seus conhecimentos 

também não, e por isso não queriam ser “índios”. 

 

Todas essas conclusões se dão a partir de uma reflexão de como foi feita a implantação 

da escola dentro das aldeias indígenas, as funções que se atribuiu a essa escola naquela 

época, uma escola que não reconhecia toda a cultura e conhecimento indígenas. 

Logicamente, toda essa informação estava implícita até se conseguir analisar e enxergar, 

nesse caso, a real intenção da escola como instituição.  

O uso desse evidencial nos parece apontar para essa direção. No entanto, sabemos da 

necessidade de investigações mais apuradas.  

 

5.5 Primeira Mão - Categoria Suposição 

 5.5.1 Partícula hẽn  

A partícula hẽn (~ hãn) geralmente traduzida como ‘de certo’, expressa conclusões ou 

suposições lógicas do falante. É recorrente também na comunicação cotidiana e na 

introdução de narrativas.  O exemplo (25) é um trecho introdutório de uma narrativa que 
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fala sobre a festa do kiki17 dos animais, onde todos bebem o kiki e entoam seus jé 

(cantos). Essa narrativa foi contada pela dona Doralina Kójẽnká de Nonoai. 

Diz, então, a narrativa, que a mula tinha vários namorados e que nessa festa eles bebem 

e começam a cantar para ela, e pelas cantorias percebe-se a relação “amorosa” que há 

entre eles.  

(25)  

a. Jo  ũ  hãn  tỹ  tĩ  nĩ  gé,   hẽn  tóg.  
        e  outo  SUP  MS  andar ASP  também  SUP MS 
‘E (de certo) havia outro também, (de certo). ’ 
 

b. Kỹ  hẽn  tỹ fi,  (fi)  mré  tĩ  nĩ  gé   hẽn  tóg.  
então SUP  MS  3SG.FEM  com  andar  ASP também  SUP  MS 
‘Então (de certo) ele andava com ela também (de certo). ’ 
 

c. Kỹ  tỹ   ser: kakanã  jy  kãgtyg  tĩ  fi (...), 
   então (3SG)MS assim fruta   para cesto   ASP  3SG.FEM 
 ‘Então ele cantava assim: “ela faz cesto para colher frutas (com o outro)” ’ 
 

jẽkrug  jẽ  fi (...).  Ke  mũ.  
juntar  ASP 3SGFEM dizer  ASP 
‘ela junta frutas (com o outro), assim dizia. ’ 
   

Classificamos essa partícula como suposição pelo fato de trazer uma semântica 
diferente de outras construções que exprimem a opinião do falante, ou modalidade 
epistêmica. Em (25) fica claro que o amante entoa seus cantos para a amada como 
forma de tornar público a relação que existe entre eles.   
Note-se que em (25) a suposição está na fala do narrador em relação ao que é cantado 
pela personagem. Enquanto que na sentença (26) a suposição esta, tanto na fala do 
narrador (no caso o indígena que está falando sobre o que os brancos certamente 
pensam a respeito dos indígenas), bem como no suposto pensamento da personagem, 
que nesse caso é o branco.  
 
 

                                                           
17A festa do Kiki é a festa mais importante que havia na cultura kaingang, conhecida como “ritual para os 
mortos”, se bem que há relatos de que esta não era sua única finalidade, a festa também acontecia como 
celebração de bons tempos (cf. Veiga 2006). 
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(26) “Kanhgág ag  vĩ  hẽn  jagnẽrike  kar  nỹg”,  ge  ke  ag   
        indígena 3PL língua SUP  igual   todos  ASP  assim dizer 3PL  
 
hẽn  ta  mũ,  fóg  ag. 
SUP MS  ASP branco 3PL 
‘Os brancos (de certo) pensam: todos os indígenas (de certo) falam a mesma lingua’. 
 

O enunciado em (26) ocorre, por exemplo, diante daquela pergunta clássica, onde 

alguém não indígena (branco) quer saber se o kaingang (ou qualquer que seja a etnia) 

fala tupi-guarani.  

 

6. Modalidade Epistêmica 

6.1 vẽnhmỹ (kãgra) 

Por ultimo, como exemplo de modalidade epistêmica, temos a palavra vẽnhmỹ (kãgra) 

que sinaliza a dúvida do enunciador em relação à veracidade da informação 

independentemente da fonte dessa informação ou apesar das evidências apresentadas. 

Essa palavra é muito recorrente na comunicação comum. Observe no exemplo (27) a 

seguir: 

(27) Vẽnhmỹ  fóg  ag je          tỹ kysẽ ra kagá hori. 
         DUB       branco 3PL REPORT MS lua POSP ir já 
‘dizem que os brancos já foram à lua’ 
 

Note que, neste exemplo, temos também a presença da partícula je, com valor 

reportativo, o verbo ir/kagá na sua forma plural mũ e, no final da sentença, é muito 

comum ocorrer também a partícula jetóg. O grau de discrença é quase uma contestação 

clara sobre o fato reportado. 

Conforme o exposto, as nossas análises atuais já nos permitem dizer que a expressão da 

Evidencialidade em Kaingang se estende para as cinco categorias de evidencialidade, a 

saber, Relatada; Visual; Não-visual; Inferência e Suposição. E realizam-se em diferentes 

contextos.  
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E como vimos, além dos evidenciais, há também em Kaingang a expressão de 

Miratividade e modalidade epistêmica, conforme esperamos haver demonstrado nesta 

seção e na sistematização que oferecemos abaixo.  

O
uv

ir 
di

ze
r 

Categoria Relatada 

� je - reportativo  
� ne - reportativo (presente na comunicação cotidiana). 
� jetóg - Reportativo (parece ser também um modalizador da credibilidade)  
� nẽji  - Reportativo (ocorre em narrativas chamadas Gufã). 

 

P
rim

ei
ra

 M
ão

 

Categoria Visual: 
� mỹr  - Visual (comunicação cotidiana e em narrativas) 
� tũ – partícula de negação (contrafactual/contra-expectativa, que se difere 

de pi)  
� vẽnhver - evidência visual que requer confirmação. 

 
Categoria Não-visual: 

� mẽm - evidência sensorial, principalmente auditiva. 
 
Categoria Inferência: 

� ja - constatações. 
 
Categoria Suposição: 

� hẽn - conclusões lógicas de fatos e consequencias. 
 

Tabela 2 - Categorias de Evidencialidade em kaingang 

 
 
Miratividade 

� ne (+ mũ) - sinaliza informação nova para o falante, surpresa, admiração.  
 
 

Modalidade Epistêmica: 
� venhmỹ(kãgra) - Dubitativo (sinaliza dúvida quanto a verdade da proposição) 

 

Como já mencionado anteriormente, precisamos ainda desenvolver uma analise mais 

integrada e precisa desses fatos, identificando mais claramente a delimitação da 

ocorrência de cada uma das partículas apresentadas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Eesse estudo que se caracteriza como uma abordagem inicial sobre as categorias de 

Tempo, Modo, Aspecto e também sobre Evidencialidade em Kaingang nos permitiu 

começar a discutir aspectos importantes para a caracterização e a análise dessas 

categorias. 

Apresentamos uma proposta de sistematização dos verbos quanto à flexão morfológica 

de tempo, o que na verdade foi uma tentativa de classificação desses verbos, propondo e 

testando paradigmas para entender as regras de realização das flexões verbais. Apesar 

de essa análise parecer ainda, de certa forma, um tanto superficial diante da 

complexidade de aspectos gramaticais que envolvem a categoria dos verbos, para o 

objetivo desse estudo avaliamos que foi muito válido. Através disso, identificamos 

basicamente dois grupos principais: os verbos da classe A que apresentam flexão 

morfológica de tempo e os verbos da classe B que não apresentam essa flexão 

morfológica e sim flexão prosódica, fazendo uma proposta até aqui desconhecida na 

literatura sobre o Kaingang.  

Sobre esse fenômeno que chamamos de Flexão Prosódica, conseguimos avançar na 

investigação, mostrando através de experimento psicolinguístico a realidade desse 

fenômeno na oralidade Kaingang.  Pudemos também, através da análise experimental de 

compreensão de frases e da análise acústica subsequente, demonstrar em detalhe a 

realização fonética e fonológica, analisando a oposição contrastiva da inflexão de F0 

para marcar as noções de passado e futuro nesses verbos. 

Por último, sobre a Evidencialidade em Kaingang, mostramos que essa língua possui 

algumas partículas próprias de Evidencialidade, mas, também identificamos construções 

que funcionam como estratégia de evidencialidade. Esse sistema parece estender-se para 

as cinco categorias de evidencialidade e claramente demonstra que faz uma oposição 

entre informação de “Primeira Mão”, onde a fonte da informação é o próprio falante e 

informação que vem de outros, que chamamos de “Ouvir dizer”.   

Ainda assim, sabemos que não temos nada completo e conclusivo. Com esses 

apontamentos iniciais aqui apresentados, vimos que ainda há muito trabalho pela frente 

para que possamos ter um entendimento realmente ótimo da gramática dessa língua. A 
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existência dos diferentes dialetos, ainda que demonstrando a vitalidade da língua, 

oferece mais um desafio a ser superado para a sua análise plena. 

Um fato interessante que não foi possível abordar no âmbito dessa dissertação e que fica 

inventariado, também como tema para estudos futuros, diz respeito aos possíveis 

reflexos desses aspectos gramaticais na escrita da língua: como e quando os evidenciais 

e os marcadores epistêmicos, por exemplo, são utilizados em textos escritos. Se eles são 

transferidos ou não para a modalidade escrita da língua no registro dos fatos históricos 

ou em textos dissertativos, talvez. 

A par de toda a discussão teórica de que tomamos conhecimento e tentamos utilizar para 

as nossas análises em relação a essas categorias, à Evidencialidade, à Miratividade bem 

como à Modalidade epistêmica, por exemplo, nos encanta igualmente essa 

“complexidade da oralidade que reflete esse uso elaborado da palavra, o que muitas 

vezes se esconde por trás do aparente uso comum das línguas” (Nascimento, 2010).  
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Anexo (1) - ENUNCIADOS ASSERTIVOS: análise acústica 
1. Enunciado assertivo passado - APP1 

 
 

2. Enunciado assertivo futuro - APF1 

 
 

3. Enunciado assertivo passado - APP2 

 
 

4. Enunciado assertivo futuro - APF2 
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5. Enunciado assertivo passado - APP3 

 
 

6. Enunciado assertivo futuro APF3 

 
 

7. Enunciado assertivo passado - APP4 

 

8. Enunciado assertivo futuro - APF4 
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9. Enunciado assertivo passado - APP5 

 
 

10. Enunciado assertivo passado - APF5 

 
 

11. Enunciado assertivo passado - APP6 

 
 

12. Enunciado assertivo futuro - APF6 
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13. Enunciado assertivo passado - APP7 

 
 

14. Enunciado assertivo futuro - APF7 

 
 

15. Enunciado assertivo passado - APP8 

 
 

16. Enunciado assertivo passado - APF8 
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17. Enunciado assertivo passado - APP9 

 
 

18. Enunciado assertivo futuro - APF9 

 
 

19. Enunciado assertivo passado - APP10 

 
 

20. Enunciado assertivo futuro - APF10 
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21. Enunciado assertivo passado - APP11 

 
 

22. Enunciado assertivo futuro - APF11 

 
 

23. Enunciado assertivo passado - APP12 

 
 

24. Enunciado assertivo futuro - APF12 
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25. Enunciado assertivo passado - APP13 

 
 

26. Enunciado assertivo futuro - APF13 

 
 

27. Enunciado assertivo passado - APP14 

 
 

28. Enunciado assertivo futuro - APF14 
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29. Enunciado assertivo passado - APP15 

 
 

30. Enunciado assertivo futuro - APF15 

 
 

31. Enunciado assertivo passado - APP16 

 
 

32. Enunciado assertivo futuro - APF16 
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(2) - ENUNCIADOS INTERROGATIVOS 
 

33. Enunciado interrogativo passado - PP1 

 
 

34. Enunciado interrogativo futuro - PF1 

 
 

35. Enunciado interrogativo passado - PP2 

 
 

36. Enunciado interrogativo futuro - PF2 
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37. Enunciado interrogativo passado - PP3 

 
 

38. Enunciado interrogativo futuro - PF3 

 
 

39. Enunciado interrogativo passado - PP4 

 
 

40. Enunciado interrogativo futuro - PF4 
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41. Enunciado interrogativo passado - PP5 

 
 

42. Enunciado interrogativo futuro - PF5 

 
 

43. Enunciado interrogativo passado - PP6 

 
 

44. Enunciado interrogativo futuro - PF6 
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45. Enunciado interrogativo passado - PP7 

 
 

46. Enunciado interrogativo futuro - PF7 

 
 

47. Enunciado interrogativo passado - PP8 

 
 

48. Enunciado interrogativo futuro - PF8 
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49. Enunciado interrogativo passado - PP9 

 
 

50. Enunciado interrogativo futuro - PF9 

 
 

51. Enunciado interrogativo passado - PP10 

 
 

52. Enunciado interrogativo futuro - PF10 
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53. Enunciado interrogativo passado - PP11 

 
 

54. Enunciado interrogativo futuro - PF11 

 
 

55. Enunciado interrogativo passado - PP12 

 
 

56. Enunciado interrogativo futuro - PF12 
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57. Enunciado interrogativo passado - PP13 

 
 

58. Enunciado interrogativo futuro - PF13 

 
 

59. Enunciado interrogativo passado - PP14 

 
 

60. Enunciado interrogativo futuro - PF14 
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61. Enunciado interrogativo passado - PP15 

 
 

62. Enunciado interrogativo futuro - PF15 

 
 
 

63. Enunciado interrogativo passado - PP16 

 
 

64. Enunciado interrogativo futuro - PF16 
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Anexo 3  

ENUNCIADOS INTERROGATIVOS - Experimento Psicolinguístico e Análise 
acústica 

1. han/fazer 
 (PP1)Mỹrinh  fi  mỹ  kãj   tỹhẽre   han? 
          Maria  FEM INT cesto  quantos fazer 
‘quantos cestos Maria fez’  
 
(PF1) Mỹrinh  fi  mỹ  kãj  tỹhare   han’? 
          Maria FEM  INT cesto quantos fazer 
‘quantos cestos Maria vai fazer?’ 
 
(RP1) Ũntegtũ  han  fi  tóg. 
           três  fazer 3SG MS 
‘ela fez três’ 
 
(RF1)Ũntegtũ  han  jé  fi  tóg 
          três  fazer  FUT  3SG MS 
‘ela vai fazer três’ 
 
 
2. krãn/plantar 
(PP2) Pedro  mỹ  marsia   krãn? 
         Pedro INT melancia plantar 
‘Pedro plantou melancia?’ 
 
(PF2) Pedro  mỹ  marsia   krãn’? 
          Pedro INT melancia plantar 
‘Pedro vai plantar melancia’ 
 
(RP2) Krãn  tóg. 
          plantar MS 
‘(ele) plantou’ 
 
(RF2) Krãn  jé  tóg. 
          plantar FUT MS 
‘(ele) vai plantar’ 
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3. nũr/dormir 
(PP3) Fóg ag  mỹ  nãn  kãtá  nũgnũr?  
          branco 3PL INT mato POSP dormir 
‘os brancos dormiram lá no mato?’ 
 
(PF3) Fóg  ag  mỹ  nãn  kãtá  nũgnũr’?  
          branco 3PL INT mato POSP dormir 
‘os brancos vão dormir lá no mato?’ 
 
(RP3)Tá   nũgnũr  ag  tóg. 
           lá  dormir  3PL MS 
‘dormiram lá’ 
 
(RF3) Tá  nũgnũr  jé  ag  tóg. 
           lá  dormir FUT 3PL MS 
‘vão dormir lá’ 
 
 
4. kusũg/pintar 
(PP4) Kagmũ  fi  mỹ  fi vãn   kusũgsũg? 
           kagmũ FEM INT 3POSS taquara  pintar 
‘Kagmũ pintou as taquaras dela?’ 
  
(PF4) Kagmũ  fi  mỹ  fi vãn   kusũgsũg’? 
          kagmũ FEM INT 3POSS taquara  pintar 
‘Kagmũ vai pintar as taquaras dela?’  
 
(RP4) Kusũgsũg  fi tóg. 
          pintar  3SG MS 
‘ela pintou’ 
 
(RF4) Kusũgsũg  jé  fi  tóg. 
          pintar  FUT 3SG MS 
 
 
5. kym/cortar 
(PP5) Ana fi   mỹ  fi  gãnh  kym? 
          Ana FEM INT 3POSS cabelo cortar 
‘Ana cortou o cabelo dela?’ 
 
(PF5) Ana fi   mỹ  fi  gãnh  kym’? 
          Ana FEM INT 3POSS cabelo cortar 
‘Ana vai cortar o cabelo dela?’ 
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(RP5) Va’,  vé  fi  nĩ  kanén  jan. 
          não apenas 3SG MS alisar  ASP 
‘Não. Ela apenas alizou’ 
 
(RF5) Vá,  vé  fi  tỹ  kanén. 
          não apenas 3SG MS alisar   
‘Não. Ela apenas vai alizar’ 
 
 
6. kuprãg/escolher 
(PP6) Ajag  mỹ  régró  kuprãg? 
          2PL INT feijão escolher 
‘vocês escolheram o feijão’ 
 
(PF6) Ajag  mỹ  régró  kuprãg’? 
         2PL INT feijão escolher 
‘vocês vão escolher o feijão?’ 
 
(RP6) Rẽkétá  ẽg  tỹ  také. 
          ontem  2PL MS fazer.Pass 
‘Ontem o fizemos’ 
 
(RP6) Vajkỹ  ẽg  tỹ  takej. 
          amanhã 2PL MS fazer.FUT 
‘amanhã o faremos’ 
 
 
7. kãtĩg/vir 
(PP7) Ã mỹ  gĩr  mré  kãtĩg? 
         2SG INT criança  POSP vir 
‘voce veio com as crianças’ 
 
(PF7) Ã  mỹ  gĩr  mré  kãtĩg’? 
         2SG INT criança  POSP vir 
‘voce veio com as crianças’ 
 
(RP7) kãtĩg  isóg. 
          vir 1SG.MS 
‘eu vim’ 
 
(RF7) kãtĩg  jé  isóg. 
          vir FUT 1SG.MS 
‘eu virei’ 
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8. rán/escrever 
(PP8) Ã mỹ  ti  mỹ  carta  rán? 
         2SG INT 3SG para carta escrever 
‘você escreveu carta para ele’ 
 
(PF8) Ã  mỹ  ti  mỹ  carta  rán’? 
         2SG INT 3SG para carta escrever 
‘você vai escrever carta para ele’ 
 
(RP8) rán isóg. 
         escrever 1SG.MS 
‘eu escrevi’ 
 
(RF8) rán  jé  isóg. 
         escrever FUT 1SG.MS 
‘eu vou escrever’ 
 
9. jẽn/alimentar 
(PP9) Pedro  mỹ  ti  kasor   jẽn? 
          Pedro INT 3POSS cachorro alimentar 
‘Pedro alimentou o cachorro dele?’ 
 
(PF9) Pedro  mỹ  ti  kasor   jẽn’? 
          Pedro INT 3POSS cachorro alimentar 
‘Pedro vai alimentar o cachorro dele?’ 
 
(RP9) jẽn   tóg. 
         alimentar MS 
‘(ele) alimentou’ 
 
(RF9) jẽn   jé  tóg. 
          alimentar FUT MS 
‘(ele) alimentará’ 
 
10. jẽnkrig/limpar 
(PP10) Gĩr fag  mỹ  ĩn  jẽnkrig? 
           criança PL INT casa limpar 
‘as meninas limparam a casa?’ 
 
(PF10) Gĩr fag  mỹ  ĩn  jẽnkrig’? 
           criança PL INT casa limpar 
‘as meninas vão limpar a casa?’ 



125 

 

(RP10) Jẽnkrig  fag  tóg. 
             limpar  3PL MS 
‘elas limparam’ 
 
(RF10) Jẽnkrig jé fag tóg.’ 
             limpar  FUT 3PL MS 
‘elas irão limpar’ 
 
 
 11. jẽn/comer(fazer refeiçaão) 
(PP11) Professora fag mỹ escola  tá  jẽn? 
            professora  PL INT escola  POSP almoçar 
‘as professoras almoçaram na escola? 
 
(PF11) Professora  fag mỹ escola tá  jẽn’? 
            professora  PL INT escola POSP almoçar 
‘as professoras vão almoçaram na escola? 
  
(RP11)Tá  jẽn  fag  tóg. 
            lá almoçar 3PL MS 
‘elas almoçaram lá’ 
 
(RF11) Tá  jẽn   jé  fag  tóg 
             lá almoçar FUT 3PL MS 
‘elas vão almoçar lá’ 
 
 
12. vãmén/falar 
(PP12) Pã’í  mỹ  ũtẽtá  fag  mỹ  vãmén? 
            líder INT mulher  PL POSP falar 
‘O lider falou para as mulheres?’ 
 
(PF12) Pã’í  mỹ  ũtẽtá  fag mỹ  vãmén? 
            líder INT mulher PL POSP falar 
‘O líder vai falar para as mulheres?’ 
 
(RP12) Vãmén  sĩ  hán  tóg. 
            falar pouco fazer MS 
‘falou um pouco’ 
 
(RF12) Vãmén  sĩ  han  jé  tóg. 
             falar  pouco fazer FUT MS 
‘vai falar um pouco’ 
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13. Sun/assar 
(PP13) Ajag  mỹ  nén ũ nĩ   sũn?  
            2PL INT coisa-algum-carne assar 
‘vocês assaram carne’ 
 
(PF13) Ajag  mỹ  nén ũ nĩ   sũn’?  
            2PL INT coisa-algum-carne assar 
‘vocês vão assar carne’ 
 
(RP13) Sũn ẽg tóg. 
            assar 1PL MS 
‘nós assamos’ 
 
(PF13) Sũn  jé ẽg tóg. 
            assar FUT 1PL MS 
‘nós assaremos’ 
 
 
14. vinhan/guardar 
(PP14) Fag  nén ũ   vinhan? 
           3PL coisa-algum guardar 
‘elas guardaram as coisas’ 
 
(PF14) Fag  nén ũ   vinhan’? 
           3PL coisa-algum guardar 
‘elas vão guardar as coisas’ 
 
(RP14) Vinhan fag  tóg 
            guardar 3PL MS 
‘elas guardaram’ 
 
(RF14) Vinhan  jé fag  tóg 
            guardar FUT 3PL MS 
‘elas vão guardar’ 
 
15. kykén/raspar 
(PP15) Ã  mỹ  ã vãn   kykén?  
            2SG INT 2POSS  taquara raspar 
‘você raspou suas taquaras?’ 
 
(PF15) Ã  mỹ  ã  vãn   kykén’?  
            2PL INT 2POSS taquara raspar 
‘você vai raspar suas taquaras?’ 
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(RP15) Kykén  isóg. 
            raspar 1SG.MS 
‘eu raspei’ 
 
(RF15) Kykén  jé  isóg. 
            raspar FUT 1SG.MS 
‘vou raspar’ 
 
 
16. tojãn/ler 
(PP16) Ã mỹ livro tojãn? 
            2SG  INT livro ler 
‘você leu o livro’ 
 
(PF16) Ã mỹ livro tojãn’? 
            2SG  INT livro ler 
‘você vai ler o livro’ 
 
(RP16) Tojãn  isóg. 
              ler 1SG.MS 
‘Eu li’ 
 
(RF16) Tojãn  jé  isóg. 
              ler FUT 1SG.MS 
‘vou ler’ 
 

 

 


