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PREFACIO 

O trabalho Estrutura da Língua Iatê, que sai agora dos 
prelos da Imprensa Universitária, é de autoria do prof. Ge
raldo Lapenda, catedrático de Língua e Literatura Grega, da 
Faculdade de Filosofia de Pernambuco. 

É a primeira etapa de u.ma série de estudos sôbre a 
língua dos F1.tlniôs, que o Autor, com invulgar talento para os 
problemas lingüísticos, vem empreendendo, desde 1953 quan
do, a convite do prof. Estêvão Pinto, re·alizou um estudo-de
campo, seguido de paciente5~esquisas e esmerada experimen
tação, quer em Aguas Betas, quer entre "caboclos", que a 
vida afastou do aldea1nento para o exercício de vários mis
teres entre nós . 

.. 
O atraso de publicação tão valiosa, que acarretq, consigo 

a demora do aparecimento de outros importantes estudos da 
sériê, é de lamentar, e deve·se, em parte, às dificuldades 
com que sei debatem, nos meios universitários, iniciativas 
dessa ordem. E com isto só a Universidade teria a perder, não 
fôsse a munificente compreensão do Magnífico Reitor Mu
rilo Guimarães, sem a qual não se levaria a bom têrmo esta 
obra. 

Desde os primeiros passos, dados em 1928, por Mário 
Melo que, com boa vontade mas de modo bem empírico e ru
dimentar, organizou o primeiro vocabulário iatê, passando, 
para omitir outros, pelos escritos de Pompeu Sobrinho e pa
dre Antônio Barbosa, e de modo especial pelos estudos de 
Max Henri Boudin (excetuada a obra pri,ncipal sôbre gramá
tica, vocabulário e antologia iatês, que permanece em forma 
de 1nanuscrito nas prateleiras do Museu do tndio na Gua
nabara) nada se fêz que se possa comparar à obra de Geral
do Lapenàa: pela amp'lidão de vistas, pela segurança dou
trinária, pela extensão dos problemas; pelas numerosas e 
sugestivas inovações que aponta, pelo acervo de material es-



tudado; enfim pela preparaç·ão específica e· raros dotes que 
o Autor pôs a serviço do empreendimento. 

~.reste primeiro estudo, em que pretende traçar o perfil 
<ia língua iatê, é fácil observar a penetrante análise a que o 
Autor submete a interessante língua dos Fulniôs. A moderna 
conceituação presente neste ensaio, a minuciosa exposição e 
interpretação dos fatos lingüísticos, a aplicação da Fonologia, 
entendida no .sentido Troubetskoyano, são f atôres primordiais 
e constantes no trabalho em aprêço. Não é de esquecer a 
abundante exemplificação, feita de palavras e frases colhidas 
ao natural, os largos horizontes que se vão abrindo na exposi
ção dos fatos morfológicos, sintáticos e estilísticos, sem omitir 
as clareiras rasgadas pa.ra o campo quase virgem e obscuro 
das relações genéticas do iatê com outros idiomas e dialetos 
aborígenes. 

Dispõe ademais o Autor de todos os elementos para o le
vantamei! to do 'tttais abundante e exaustivo vocabulário de 
língua iatê; do fe:r.to completo de várias lendas, mitos e nar
rações de grande interêsse cultural para o estudo e interpre
tação daquele curioso enquistamento autóctone, resistente, 
em prazo dilatado, ao envolvimento da cultura branca alie
nígena. E tudo isto feito com probidade exemplar, pacie~cia 
beneditina e1 processos modernos, que não disp·ensaram as 
gravações e o aparelhamento técnico, embora ainda rudi
mentar, existente no Gabinete de Fonétic·a da Faculdade de 
Filosofia de Pernambuco. Dêste modo, o retardamento da 
divulgação de tantas coisas úteis é um desfalque em nossa 
não mui opulenta messe de produções científicas de r.eal va
lor. Faz-se mister que a Universidade propicie ao prof. La
penda tôdas as facilidades para que complete os seus estudos 
e realize a publicação integral dos dados lingüísticos, arma
zenados cuidadosamente, e de sua percuciente interpretação 
doutrinária. 1 sto será dJ.e imensa utilidade para os estudos 
lingüísticos em Pernambuco, e de modo especial para aquêles, 
que por uma natural osmose informativa, se valeram de 
parcelas dêstes dados e de fragmentos doutrinários e os uti
lizaram antes da devida sazão. Assim por exemplo tal pu
blicação completa seria de grande interês.se e utüidai/le para 
o prof. Estêvão Pinto, a quem deve o Autor o impulso inicial 
para a realização dos estudos, mas que teve de utilizá-los 
antes do tempo em seu recente e valioso livro Fu!niô: os 
últimos Tapuias. A obra de etnólogo, ao lado do indiscutível 
va/Jor e incontestáveis méritos nos· domínios· d·a etnologia, 
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antropologia e história, apresenta numerosos senões, imper
feições e falhas do ponto de vista lingüístico. O que é de 
atribuir-se à incompleta assimilação da doutrina lingüística 
do prof. Lapenda, à utilização precipitada e imatura de ele
mentos que estavam ainda em vias de elaboração definitiva 
e, por certo, à impreparação não culposa para os árduos ca
minhos da Lingüística, que às vêzes sabe ser também uma 
"selva salvaggia" diante da qual mesmo Dante continuaria 
''smarrito", não fôssem as luzes e a generosa guia de Ver
gílio . .. 

O fato de me ter pedido o Autor algumas palavras, a 
modo de prefácio, se ex'J!.lica apenas pela generosa amizade 
que me dedica, à qual me esforço em corresponder. Para mim, 
tem também o sentido de uma grata evocação. É que da pri
meira vez que me foi apresentado o prof. La]>enda, recém
saído dos bancos da Universidade Gregoriana, ao intuir-lhe 
as aptidões para as questões lingüísticas, disse·-lhe eu que ha
via em Pernambuco um problema à sua espera: a língua dos 
Fulniôs de Aguas Belas. É com desvanecimento que vejo ter 
êle enfrentado e resolvido o problema. 

Bem hajam aquêles que contribuíram para que isto se rea
lizasse. E--não é favor salientar, entre todos o prof. Estêvão 
Pinto que estimulou o jovem Lapenda a estudar, com êle, a 
vida dos Fulniôs; e o prof. Nilo Pereira que em profícua gestão 
à frente dos destinos da Faculdade de Filosofia de Pernam
buco fêz o que estava a seu alcance, para ver em letra de 
fôrma o ensaio .do prof. Geraldo La penda. E não o f êz sem re
compensa, porque pode anotar o fato entre as mais lídimas 
realizações de ordem cultural, das muitas que têm assinalado 
sua passagem pela direção da Faculdade de Filosofia de 
Pernambuco. 

Recife, dezembro de 1965 

José Cavalcanti Sá Barreto 
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NOTA EXPLICATóRIA · 

Em princípios de 1954 . escrevi um . pequeno estudo, algo 
imaturo ainda, intitulado "Perfil da Língua Yathê" e o en
treguei, para . publicação, à revista "Arquivos" do Departa
mento de Documentação e Cultura, da Prefeitura Municipal 
do Recife. Ali permaneceu inédito até o presente ano e fi
nalmente acaba de ser editado pela Imprensa Universitária, 
sem que todavia eu haja podido faz.er-lhe revisão alguma, 
aliás necessária . 

Em 1962, o prof. 1Nilo Pereira, Diretor da Facu1dade de 
Filosofia de Pernambuco, da Universidade do Recife, inte
ressou-se em fazer editar todo o material meu sôbre o iatê: 
gramática, dicionário, mitos, etc. ; mas não me .foi possível 
toordenar tanto em tão pouco ten1po. Com sua ampla visão, 
soube assim êle compreender e reconhecer a grandíssima 
utilidade e itllportância do estudo de uma língua que, se acha 
em via de extinguir-se, porque muitas vêzes pode ser precisa
mente esta o elo indispensável para completar uma classifi-· 
cação lingüística ou resolver .problemas etnológicos. 

O presente trabalho era, no comêço, o desenvolvimento 
do apresentado à revista. "Arquivos". Contudo se transformou 
de ta1 maneira que só conserva daquele uma esfumatura, ex
ceto na introdução (essencialmente quase a mesma). 

Aos estilistas do português informo: Não procurem aqui 
grande elegância ou. riqueza de expressões. Encontrarão 
uma linguagem apenas corret a; encontrarão simplicidade, 
precisão e método. 

Recife, 4-5-1965 
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INTRODUÇÃO 

Dos remanescentes intlíg~nas encontrados em Pernam~ 
buco, são os Fulniôs - que os portuguêses, parece, conheciam 
por Carnijós - os únicos que ainda conservam quase intac~o 
o aspeeto tribal e o mais possível pura sua lingua. Vivem 
em aldeia própria, bem junto à cidade de Aguas Belas .(à 
qual dãe o nome de Yati-lyá), em casas de taipa ou,_ algu:-
mas, de tijolo. ,. · 

Desde o mês de agôsto até novembro, embren}\~m,..se pe
lo mato e vão a um lugar, comumente conhecido pelo nome 
de Uricuri e por êles chamado khe'xatkhá-lyá, onde 1em um 
terreiro extenso (feyá-txikídwa) ao pé tio juazeiro sagrado 
(lo:'kheá-ly;á) armam o ald_eamento de clioç.as, tôclas caber~ 
tas de palha da palmeira uricuri (mítxia). Aí vivem isola
dos e não permitem ao branco a eptrada, senão' durante o 
dia e, assim mesmo; com licença prévia. Aí se réúne o con
selho da tribo; aí se entregam ao culto de sua religião pri
mitiva, denominada hutí. Aí dançam o toré (ou, como dizem, 
tolê), espécie de ritual ao som da trombeta: (yakhi:t~liá) fa
bricada em um canudo de faclieird, e ao som da gaita 
(uxilnexà) feita de taquara, com o acompanhamento do ma
racá (t'saká) e, às vêzes, do tambor (olàla),; até mesmo,, en1 
certas ocasiões, empregam a flauta (ulili). 

~sses índios hoje são aproximadamente 800 indivíduo.s. 
Plantam algodão, feijão, milho, batata-doce, aipim, man
dioca; tecem bonitas cestas, bôlsas, esteiras, chapéus, vas
souras; caçam e pescam. Aliás são ótimos pescadores, pois 
mergulham e apanham o peixe com a mão. É pela importân
cia do rio em sua vida que dou a etimologia do seu nome 
como sendo de: 

füli == rio; 
ni, sufixo ( == ter) 
ho, sufixo de agente verbal . 
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Donde fúlniho ou fúlnio significa "aquêle que tem rio" ( == a 
gente que mora junto ao rio e vive do rio). De füli temos 
o verbo fü'lniká (== ter rio; ser do rio), do mesmo modo que 
da raiz kili ( == subir) se forma o verbo ki'lniká ( == levantar) 
e o nome verbal kílniho ou kílnio (== o que levanta; o le
vantador). 

Segundo fui informado pelos ~ntigos, esta era a deno
minação que lhes conferiam os demais índios da mesma raça 
e língua, como os Fo-kh'lá-sás (== os do pedreg8:1), os ~õ!as 
( ==picapaus) e talvez os Brogradás (nome de etimologia u·~
certa e aspecto não iatê). Todos êstes habitavam respect1-
vamente no sopé da Serra-dos-Cavalos, da Serra-Preta, e da 
Serra-do-Comunati-, ao passo que os Fulniôs moravam junto 
do rio Ipanema, que ê~es chamam de Fü'likhá ( == r~o 
largo, rio grande). A si próprios êles davam o nome de yaktoa, 
isto é, "nós outros, nosso .,grupo" . 

Custou-me essa etimologia vários dias de estudo, obser
vação e ponderação, embora por êsse tempo eu já me achasse 
completamente familiarizado com a língua. 

Proporcionou-me ensêjo de descobrí-la a solicit~ção do 
prof. Estêvão Pinto - nome hoje bastante conhecido nos 
meios culturais do Brasil - então diretor da Faculdade de 
Filosofia de Pernambuco, da Universidade do Recife. 

~ste professor, dispensado (pela I?rópria na t~rez.~, d?s es
tudos a que se dedica) de ter conhecimento de hngu1st1ca, e 
reconhecendo-se sinceramente como apenas etnólogo e an
tropólogo e sem pendor para as línguas, não quis aventurar
se em um campo que para êle é muit~ delicado e ch~io ~e 
surpresas; por isto me pediu lhe confirmasse a exphcaçao 
dada pelo etnólogo francês Max Boudin. 

De minha parte, em vez de confirmação, surgiu uma in
terpretação diferente, porque Boudin s~põe a pala':ra "ful: 
niô" proveniente de fulí ( == topete) seguido das part1culas nJ 
e ho, acima vistas; logo, significaria "aquêles que têm ta
pete; os que usam o cabelo em forma de topete". 

Esta hipótese, a meu ver, te~ pouco fundamento, por
que "topete" se diz tfolí ou mesmo tfulí com pronúncia des
curada (de tf ô == vertex, sincipúcio; li == cabelo) e, demais, 
recebe sempre o prefixo pessoal e; por conseguinte teríamos 
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etf olnihô ou etfolniô, para indicar "o que tem tope te". Ela 
estaria correta se "topete" fôsse realmente fulí, em lugar de 
tfoli, e não se exigisse o prefixo; mas, além disto, os índios 
aí preferem usar, em vez de etfolniká (do qual se derivaria 
etfolnihô) o verbo etf olinkya (do tema etfoline, e não 
etfolni), mais consentâneo à língua e cujo nome de agen
te seria etfolinho (pronúncia: etfolího), que de maneira al
guma daria "fulniô"; empregar etfolniká para substituí-lo, 
seria o mesmo que dizer em português "encontramento" em 
lugar de "encontro". Contudo não nego, dada a possibilida .. 
de de existir o verbo etfolniká, que o nome dêsses índios se 
derive de etfolnihô; sómente o julgo menos provável, porque 
na verdade êles têm rio e se relacionam muitíssimo com o 
rio, mas não usam tapete nem há prova de o haverem usado. 
"O que usa tapete" melhor se traduz por etfoltyoá. 

Os Fulniôs são povo bilingüe, pois falam também o por
tuguês, embora à maneira dos nossos ma tu tos. Sua língua, 
no ponto de vista glotológico, é muitíssimo interessante, e 
êles a denominam ya:thê, isto é, "nossa fala", cuja forma 
aportuguesada é "iatê" e que Boudin, se não me engano, tra
duz por "nossa boca". Peço vênia a êsse exímio etnólogo e 
excelente lingüísta, para também aqui discordar dêle, por
que "boca" se diz tathe (diferente ainda de tathé == palato), 
e "nossa boca" é yatathe. No máximo poderia haver mais 
semelhança com o singular do possuidor dyathe ( = minha 
boca), sem levar em conta a diferença de acento, de tom e de 
quantidade. 

Tive ocasião de aplicar-me a ela quando Estêvão Pinto' 
estando interessado em realizar estudos etnológicos, pediu
me fizesse uma síntese da língua (por mim desconhecida) 
para ser incluída no seu livro que se intitularia "Fulniô: Os 
últimos Tapuias". Respondi-lhe que tal síntese só poderia 
ser efetuada depois que eu elaborasse do iatê uma boa aná
lise. Tivemos então que entrar em contacto com os índios, 
na própria aldeia dêstes. ~le, Estêvão, faria a parte referente 
à etnologia, em que é emérito e já bem conhecido; eu me 
encarregaria de levantar o vocabulário, compor a gramática 
e colhêr os mitos nessa Jíngua indígena. 

Começamos o nosso estudo. Em três meses eu 'já havia 
feito um esbôço essencial da gramática e conseguido cata
logar cêrca de 3. 000 palavras. 
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O vocabulário, tive de apressá-lo, porque o dr. Estêvão 
necessitava dêle para compor alguns capítulos do livro rela
tivos à caça e à pesca, à fauna e à flora, à família e às ati
vidades sócio-religiosas, à cultura em geral. 

Também a gramática não estava completa, nem poderia 
estar (e havia mesmo várias regras baseadas em princípios 
que só mais tarde pude constatar .como errados), mas devi 
prepará-la assim mesmo, pois o etnólogo precisava dela para 
escrever o capítulo referente à língua. Nessa gramática, ainda 
tão rudimentar e que hoje considero ridícula, idealizei, além 
de nova nomenclatura adaptada às exigências do iatê, un1 
sistema especial para transcrever, com caracteres latinos, os 
diversos sons dessa língua, sistema êsse em que uniformizei 
posteriormente os trechos e pa1.avras apresentados por Bou
din, o quais Estêvão Pinto ir~a empregar em seu livro. Aliás 
dificuldades tipo'gráficas me obrigaram a fazer, no pre
sente trabalho, algumas modificações nesse sistema gráfico. 

Quanto aos mitos e outras estórias, eu não pudera nos 
primeiros meses co1.igi-los, porque meu ouvido não estava 
ainda treinado a perceber e distinguir os vocábulos em frases 
pronunciadas fluentemente. Só depois isto me foi possível, 
mas à custa de grande esfôrço, perseverança e paciência, por 
causa da índole desconfiada dos índios. Por isto, infelizmente 
só pude fornecer para o livro do prof. Estêvão Pinto as seguin
tes !endas em iatê e co1n o significado português justaposto: 

1 - A santa dos cablocos (texto completo); 

2 - O dilúvio e a criação do homem (texto in
completo); 

3 - A consecução do fogo por Walká-lyá (texto 
resumidíssimo) . . 

Cedi-lhe também três outros textos, acompanhados 
igualmente da tradução (o primeiro, completo; os demais, 
quase completos), em um dos quais o índio Lourenço Cor
reia contava o modo de tirar mel; em outro, o processo co1n 
que outrora se fazia o fogo, quando durante as caçadas que
riam fumar; e, no terceiro, a expectativa do nascimento de 
um primogênito. 

Levamos mais de um,ano nessas pesquisas, e em todo êsse 

\ 
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tempo procurei primeiramente apenas burilar a gramática 
e o vocabulário (averiguando a exatidão do trabalho já rea
lizado), sem mais nada poder acrescentar-lhes, porque ser
vi~iam de apêndice.ª~ livro "Fulniô: Os últimos Tapuias" (1), 
CUJO autor m<;>s ex1g1a com sua pressa habitual. Mas, por 
outro lado, sempre continuei a cada vez mais acrescer o ma
terial de mi~ha espe~ial~da?e: a ampliar o vocabulário, ajun
tando tambem a regenc1a as palavras que a tivessem; a des
cobrir novas !eis gramaticais ou aperfeiçoar as já elabora
das; a colhêr outros mitos e completar os que já entregara 
àquele professor . 

Da parte gramatical, restara-me portanto ainda sem uti
lização um material abundante sôbre a fonética iatê com 
suas leis, sôbre a fonêmica, sôbre a morfologia, sôbre a sin
taxe e mesmo sôbre a estilística. Realmente êsse material 
inédito compreende o seguinte: 

1 - Exponho minuciosamente as regras com suas 
particularidades e exceções; 

2 - Mostro o papel do tom, da entonação, do 
acento, do ritmo, da quantidade, das muta
ções fonéticas e morfonêmicas; 

3 - Vejo a sintaxe de colocação, de regência e de 
concordância; o encontro das pa~avras; a ho
lófrase; o sintetismo do período; 

4 - _ Estudo os lusitanismos na forma e no sen
tido; os neologismos e arcaismos fonéticos, 
léxicos e até sintáticos; os vulgarismos quan
to à pronúncia, quanto ao vocabulário, quan
to à construção, etc. ; 

5 - Transcrevo distintamente, com um trema, (o 
que me não foi possível fazer naquele opús
culo) as vogais faríngeas ou enfáticas, as 
quais têm papel importantíssimo na fonética 
por causa das consoantes que as precendem, 

1) Publicado na Edição Brasiliana, vol. 285, com o título "Etnologia Bra
sileira", cujo suo-título primitivo deveria ser "Os Fulniô: Uma Cultura 
Em Transição". 
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e principalmente na fonêmica . Também no 
vocabulário essa distinção vocálica se acha 
agora registrada, e igualmente o regime pró
prio de cada verbo e de cada nome. 

Hoje tenho comigo os textos em iatê, completos e mais 
extensos, dos mitos acima citados, e até consegui alguns 
outros igualmente extensos e de grande importância etno
lógica e lingüística, como sejam: o mito da origem dos gru
pos tribais e dos respectivos totens, e (mais longo de todos) 
o de Utinkya, .mulher encantada e provocadora sensual. Te
nho ainda certa sentença de cunho filosófico seguida pelas 
explicações dos próprios índios, duas orações usadas no cul
to uricuriano, e finalmente trechos isolados: o do fabrico 
de chapéus e esteiras, o relato de como se pegou um dia 
uma cobra, e uma variante da descrição que expõe a maneira 
antiga de fazer fogo. 

Está comigo todo êsse material, mais ou menos coorde
nado. Tôda vez que as obrigações me dão minguada oportu
nidade, tenho-o desenvolvido com atenção e carinho. Espe
ro, quando a ocasião mo permitir, publicá-lo em sua totali
dade. E, para que leitor faça ao menos uma idéia do que 
seja a cantante língua iatê, tão diferente das demais e con
siderada (talvez só aparentemente) como um quisto lingüís
tico no Brasil, delinearei aqui o seu perfil, perfil êsse que re
presenta suor em árduas pesquisas, ou em noite de vigília 
quando a mente se ocupava a resolver dificuldades quase in
solúveis ou a meditar em melhor concatenação da matéria, 
libertando-se necessàriamente dos métodos da gramática la
tina, pôsto que inadequada ao iatê. Tudo isto sem contar as 
preocupações e canseiras na labuta para conseguir o sustento 
da espôsa e dos filhos . 

E já não fa~o apenas de quão acurada e pacientemente 
colhi todos os mitos acima referidos, mas sugiro aos leitores 
inteligentes e sincer~mente estudiosos os significativos Yersos 
(principalmente o hexâmetro) atribuídos ao caro poeta Ver
gílio, a quem me identifico nas circunstâncias: 

HOS EGO VERSICULOS FECI, TULIT ALTER HONORES; 
SIC VOS NON VOBIS NIDIFICATIS, AVES 

PRIMEIRA PARTE 

1 . 1 SISTEMA ARTICULATÓRIO DAS VOGAIS. o sis
tema artciulatório do voca!ismo no iatê é, na ess~ncia, idên
tico ao do português. 

Há uma vogal central (a), três anteriores não-arredon
dadas ( i, e, é) , três posteri9res arredondadas ( u, o, ó) . 

1 . 

A vogal central se pronuncia com a língua em posição 
normal. As anteriores começam a articular-se com o pré
dorso de encontro ao pré-palato, as posteriores com o âorso 
aproximado do véu palatino . Em ambas estas a língua se 
acha em posição fora do normal, atingindo três níveis: alto 
(i, u), médio (e, o), baixo (é, ó), e, em cada declínio, sofre 
um recuo (pequeno, nas anteriores; mínimo, nas posteriores): 

1 

l 1 u 
e 

1 
o , 

1 

, 
e o 

a 
1 

1 

As vogais de nível baixo (é ó) , chamadas abertas em 
português, diferem fonêmicamente das de nível médio ou 
fechadas (e, o), não só nos vocábulos; exs.: 
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vogal aberta serve de interJeição para chamar a atenção ou 
para expressar ameaça, raiva, realce em uma determinação 
ou promessa (embora nas interrogações isto caiba às vogai~ 
fechadas); ex.: 

ia 'wenedô, ia 'wenedôhe == eis que te matarei 
ia'wenedó, ia'wenedóhe fica sabendo que te 

·sotya-hlêdohe == eis 
sotya-hlédohe 

matarei! 

que já está tarde 
eis que já está tarde! 

(diz-se com enfado) 

tokek a'osé == porque foste? 
tokek a'osê == mas porque é que foste? 

(diz-se com raiva) 

Tôdas as vogais são articuladas na boca e acompanha
das, ou não, de ressonância produzida na cavidade nasal ou 
na cavidade oro-faríngea. Por isto as classifico em: orais, 
nasais, faríngeas . 

1. 2 VOGAIS NASAIS. As vogais nasais são fecha-
das como as do português falado na maior parte do Brasil . 
Portanto en e õ não existem ocupando o nível baixo, corres
pondente ao dessas vogais quando abertas; até mesmo na 
prolação do ã o dorso da língua se eleva um pouco além do 
normal. 

A nasalidade, eu gostaria de representá-la sempre por 
meio do til (ã, i1 õ) 1 mas a falta de tipos me obriga a usar u 
( con1 acento circunflexo) e en (com n superposto) ; exs. : 

qãhã' == sim 
tatxhõ:ma == quando acampa 
tiy-tiy == tinido (onomatopéia) 

A A nyua == esse 
khôfena == a, para 

Contudo, por motivos et imológicos e tendo em vista a 
maior facilidade tipográfica, também emprego em seu lugar 
o n quando seguido de consoante, principalmente antes de 
sufixo e nos lusitanismos . A ~iás cfr. 3,8 d; exs.: 
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etslanho ( estlãho) == cruzador 
setsf onse ( setsfõse) == meios de pesca (2 ) 

antúntima (ãtu'tima) == anteontem 

27 

A vogal nasal u, quando inicial de palavra, costuma 
pronunciar-se tão sômente pelo nariz, sem abrir-se a boca; 
exemplos: 

úntima (ü'tima) == ontem 
unde (ude) == donde? 
únai (u'nai) == por onde? 

Aliás também as consoantes laríngeas podem ser proferidas 
sem que se abra a boca . Assim, a palavra qãhã' (== sim) 
pronuncia-se fluentemente quhu, com a boca fechada com
pletamente. É verdade que o som vocálico não chega a ser 
exatamente u nasal, ,mas dêste se aproxima bastante e me
ilhor seria transcrevê-la por qinhm'. 

1 . 3 VOGAIS FARíNGEAS. Para a emissão das vo
gais faríngeas, a cavidade oro-faríngea se e~treita, ao que 
parece, na parte inferior, forçando o som a vibrar na ~ar~e 
superior. Isto acontece principalmente com _quase. a ma1or1a 
das vogais tônicas e subtônicas, ou com e e • seguidos de vo
gal acentuada. Os sons vocálicas então ~e pronunciam como 
que espremidos, e eu os represento encanados com um tre
ma (a, e, i, o, ü); exs. : 

mukãwa == depressa 
fakheá == molhado 
hiá == filhos, prole 
ifã'lneká == erro o alvo 
qiqi == juriti 
püli == pobre 

Muitas vêzes, com o esfôrço, o véu palatal deixa escal?ar 
um pouco de ar pela cavidade nasal, mormente na pronun
cia do a, de tal forma que a vogal se pode transformar em 
nasal faríngea; ex.: 

multawa, mukãwa == depressa 

2) Das raízes tslane (= cruzar) e tsfone (:= pescar ) . 
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1. 4 QUANTIDADE DAS VOGAIS. Finalmente, as vo
gais podem ser longas ou breves. E, para transcrever as 
longas, faço-as seguir-se de dois pontos em posição vertical 
(a:, é:, e:, i:, o:, u:); exs.: 

e: di:ká == está descascado 
edo:kahe == não haverá 
ya:thê == iatê, língua dos Fulniôs (ª) 
ke:ká == êle come 
e'txhõlo:ká == está quente 
owê: püli == SO'Q. pobre 

Essa duração é relativa, porque às vêzes a longa equi
vale ao duplo da breve, às vêzes a três quartos ou mesmo a 
dois terços, às vêzes chega quase a corresponder à breve. 
Por outro lado, esta em certas ocasiões se alonga um pouco, 
em outras se torna brevíssima ou até desaparece. Tudo de
pende do ritmo, que está sujeito à posição da vogal na pa
lavra; exs.: 

1 - O o do sufixo doá é breve ou brevíssimo em 
etyã'doa (ou melhor: etyãdwa), é apenas 
breve em ekhwdoá, mas se alonga um tanto 
em e'mdoá, porque precedido de duas con
soantes e pré-subtônico, ao passo que no pri
meiro exemplo é postônico, e, no segundo, 
pretônico. 

2 - Em e:di:ká, as vogais e e i são longas. Con
tudo a segunda o é mais que a primeira, 
porque é protônica de palavra oxítona. 

2. 1 SEMIVOGAIS Há três semivogais ou sons vocá
licos brevíssimos: uma, correspondente às vogais anteriores; 
outra, às posteriores; a terceira, à central .Esta última só 
existe como mesotongo . As duas primeiras, que se trans
crevem respectivamente por y e por w, servem para formar 
os ditongos decrescentes e crescentes, e são também sons de 
transição entre duas consoantes, conforme veremos adiante. 

3) Diferente de yathê <= nossa frente) . 
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2. 2 DITONGOS A série dos ditongos decrescentes é 
comp!eta. Mas, quando homorgânicos, podem, em certas oca
siões, transformar-se na vogal longa correspondente; exs.: 

ay, ãy, ãy; ey, éy, eny, ey; etc. 
aw, ãw, ãw; ew, éw, enw, ew; etc. 
iy (ou i:) ; ey (ou e:); ow (ou o:) . 

.,# 

Aliás a vogal de qualquer ditongo, quando tônico, é um 
pouco alongada, embora a semivogal permaneça imutável na 
duração. 

A série dos ditongos crescentes é incompleta, sobretudo 
por causa do encontro com a consoante antecedente. 

2. 3 MESOTONGOS. Os mesotongos são semivogais 
usadas como sons intermediários ou de transição entre duas 
consoantes; são os "shwas" da língua ia tê. Quando precedi
dos de consoante surda, são também pronunciados surdos. 
Transcrevem-se por y, por w e pelo apóstrofo (Cfr. 4.5). 

Os dois primeiros soam respectivamente como i e u bre
víssimos e muitas vêzes são etimológicos. Na pronúncia flu
ente, chegam mesmo a indicar apenas a posição dos lábios 
(não-arredondados e semi-arredondados) ao proferir-se a 
consoante anterior; exs.: 

fwdyaká (quase fudyaká) == cobra 
tilyxi (quase tílixi) == bonito 

ekhwtê (quase ekhutê) == bebendo (4 ) 

O mesotongo representado pelo apóstrofo equivale à vogal 
central. Sua pronúncia é relaxada, sem tensão, e com os 
lábios não-arredondados. Assemelha-se muito ao u da pala
vra inglêsa "but", porém mais breve. De fato, é como um a 
brevíssimo, pronunciado com a língua elevada ao nível mé
dio (das vogais e e o) ou até mesmo ao nível alto; exs.: 

ób'la == obra, artefato 
th'naská == papa-ôvo (espécie de cobra) 

4) Da raiz khô <= beber) . 
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em' se == côco (espécie de dança) 
em'wa == os que pisam 

~ste mesotongo aparece geralmente depois de consoante 
bilabial seguida de consoante lingual. Quando entre bilabiais, 
e mesmo nas posições comuns, vários índios o pronunciam 
arredondado, isto é, com o ponto de articulação da língua re~ 
cuado um pouco e que portanto se iguala ao do w, mas ê um 
defeito; exs.: 

iem·'ma, iemwma == quª'ndo o piso 
iem.ka, iem'ka, iemwka, iemwkwa == piso-o 

2.4 SEM.CONSOANTES . Essas mesmas letras, y e w, 
são empr~gadas para transcrever duas semiconsoantes: uma, 
pré-pa!atal; a outra, bilabial. Pronunciam-se aproximadamen
te como nas palavras inglesas ''yet" e ' 'Wet" . Mas no ia tê .(o 
contrário, por exemplo, do y espanhol que é muito fechado, 
chegando a ser africado ou, ainda, fricativo) elas são mais 
abertas, contendo certo matiz de vogal; exs.: 

ya:thê == iatê 
waká == lagoa 
e'yoká == chora-se, choram 
a:wê == tu, você 

3.1 SISTEMA ARTICULATóRIO DAS CONSOANTES. 
O sistema consonântico compreende os fonemas puros e 
mistos. 

Os primeiros, exceto os laríngeos (5), não diferem dos 
do português falado no Brasil . Têm a seguinte classificação: 

5) Uso o q para r epresentar a oclusão glotâl (ou "glottal stop" em 
inglês) . 
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Os fonemas puros tornam-se mistos, quando acrescidos 
de palatalização, labialização, glotalização, espiração, aspira
ção. Não chegam a formar dois fonema_s distintos unidos 
entre si, porque ambos ficam tendo o mesmo ponto de arti
culação, ou às vêzes dois pontos ao mesmo tempo. 

3.2 CONSOANTES PALATALIZADAS. A velar k~ 
quando pronunciada com o dorso da língua contra o palato, 
e as dentais t, d, 1, quando proferidas com o pré-dorso de en
contro ao pré-palato, deixam escapar um som semelhante 
ao da semiconsoante y bem fechada. Por isto os grafos: ky, 
ty, dy, ~. Os grupos ~Y e dy sempre indicam consoantes pa .. 
latais. Os grupos ly e ky só o são quando seguidos. de vogal 
ou semivogal; fora disto, o y designa mesotongo (Cfr. 2. 3 · 
e 4 .3.) 

O grupo ly se iguala ao lh do português; o ky se apro
xima do chi italiano da palavra "chiave", pronunciado con
tudo com mais união,, mais fechado e sem deixar ouvir ne
nhuma aspiração. 

No ty e no dy, o y aparece ainda mais fechado . É claro 
que, quando unido a t, não deixa sentir vibração nas cordas 
vocais e portanto se assemelha à semiconsoante pronunciada 
na sílaba hu da palavra inglesa "huge". :a:sses grupos ty e 
dy admitem alofonia; são pré-palatais e são análogos aos 
médio-palatais tx e dj, mas sem tanto chiado. 

Também as consoantes t e k, quando aspiradas (Cfr. 
3. 6), podem palatalizar-se. Contudo isto acontece em rarís
simas palavras; exs.: 

flithya == chuva 
khya (partícula aspecto-temporal) 
fekhyá == camaleão 

3. 3 CONSOANTES LABIALIZADAS. A velar k pode 
ainda ser labializada, o que transcrevemos por kw. ProntUl
cia-se parecida com o qu da palavra portuguêsa "quase". É 
porém muito mais compacta e mais fechada, como se for
mando um som único, análogo ao palatizado. Seu valor fonê
mico, juntamente com o das palatizadas, será mais bem 
apreciado quando tratarmos da harmonia fonética. 

. 
' 
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Há igualmente casos raros de k aspirado (Cfr. 3. 6) la
bializado; exs . : 

khwayá == papagaio 
-tkhwa (sufixo de plural) 

Devo ainda acrescentar que as outras consoantes, segui
das do fonema w (quando inicial de ditongo e, principalmen
te, quando mesotongo) não deixam de ser um tanto labia
lizadas. 

3. 4 CONSOANTES GLOTALIZADAS. Somente o n 
admite glotalização, e isto apenas em pouquíssimas palavras. 
Antes de pronunciar-se o n, as cordas vocais se fecham leve 
e totalmente, impedindo a passagem do ar. Só o ouvido já bem 
acostumado consegue perceber essa rápida parada; exs. : 

athiqnê == espirrar 
kelyaqnê == agradecer 

léqne == estar arrancado 
qéqne == arrotra 
txiqne == estar frio 

3. 5. CONSOANTES AFRICADAS. A espiração ou 
africação atinge unicamente a oclusiva dental surda t, que 
se torna então o fonema africa.do alveolar ts ou o palatal tx. 
~ste último não se confunde com o palatalizado ty que é 
apenas semi-espirado; exs.: 

fitxiá == açafrão 
fityiá == imbu (ainda verdinho J 

tatxa == fôlha 
tatya == alma 

tsô == lavar 
tsthulí == atalhar 

3. 6 CONSOANTES ASPIRADAS. A aspiração con-
siste em um sôpro mais forte' que o emitido nas oclusivas 
surdas iniciais do inglês. No ia tê igualmente só consoante 
surda pode aspirar-se, mas tem valor fonêmico. 

Em primeiro lugar, temos aspiradas as oclusivas sur
das p, t, k. E podemos logo aqui apresentar as oposições 
fonológicas; exs.: 
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pane == não surtir efeito 
phane == bater 

se:tô == ave, pássaro 
se:thô == avô 

taphõ'neká == levanta-se 
thaphõ'neká == levantam-se 

ikô == dou 
ikhô == bebo 

õtská-kaká == homem bom 
õtská-khaká == o homem está deitado 

Também as oclusivas africadas admitem aspiração, em-
bora esta seja muito comum no tx e pouco no ts; exs.: 

txhale == rio (caudaloso) 
txhone == acampar 
tshõ' == roer 

Para efeito de oposição fonológica, esta raiz tsho' pode 
ser comparada com outra sem aspiração tsô (== lavar), s.en1 
se ter em conta o matiz faríngeo existente no o da pr1me1ra, 
matiz êsse que muitos índios omitem. O mesmo pode fa
zer-se com txhone, diverso de 'txone (== ado~cer~, s~ ~em 
que haja ainda diferença ~e t?~' porque a pr1me1ra e r1zo
tônica, e a segunda, prorr1zoton1ca. 

3. 7 FONEI\'IAS SONOROS ADVENT1CIOS. Os fone
mas-ruídos do ia tê são na maioria, surdos. Os pouquíssi
mos que se fazem aco~panhar de sonoridade são: d, dy, h, 
g, z, sendo raríssimos os dois últimos . 

Pelo que pude observar, não são próprios da língua os 
sonoros: 

b 
dz 
dj 

j 

( oclusivo bilabial), 
(africado alveolar), 
(africado médio-palatal), 
(fricativo médio-palatal) 
(fricativo lábio-dental) , 
(vibrante simples ou múltiplo), 

nem também o h surdo; mas só existem em lusitanismos 
ou, às vêzes, como alofonia, por assimilação; exs.: 

ób'la == obra 
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jwãu' (com hiato; oxítono) == João 
xlivine == servir 
dylethá {djlethá) == meu nariz (Cfr. 3.8) 
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3. 8 ALOFONIAS. Sons há que só aparecem como alo
fonias, isto é, variações de pronúncia do mesmo fonema: 

a) As pré-palatais ty e dy rigorosamente variam, depen
dendo do fonema que as precede; exs.: 

itettyakká == quero fazer 
itetdyotkya ::s:: não faço 

ifutytyakká == quero pegá-lo 
ifutydyatkya == não o pego 

ikhe:txtyakká == quero reparti-lo 
ik.he: txdyotkya == não o reparto 

Com o verbo tetí ( == fazer), as consoantes ty e dy pas
sam 9uase .ª alveolares, como se fôssem oclusivas puras uni4 
das a sem1vogal y e sem a característica semi-espiração. 
Com o verbo futyí (== pegar), continuam pré-palatais. Com 
k~e:txí (== dividir, repartir), tornam-se quase médio-pala
ta1s, como tx e dj . 

O dy, que em certos casos indica o pronome de primei
ra pessoa singular ( Cfr. 7 . 5) , pronuncia-se como dj antes 
de fonema-som; exs.: 

dylethá == meu nariz 
dyna'fniká ( djna'fniká) ==avisam-me 

b) Entre os antigos, o j existe pertencente ao i.atê como 
alofone do z no sufixo zaqãwa, modernamente transformado 
em haqãwa ou haãwa; exs. : 

ikakzaqãwa, ikak'haãwa == felizmente estou bem. 
ikhe:txjaqãwa, ikhe:tx'haãwa == felizmente. o re

parti. 

c) O 1 final de sílaba geralmente é velar ou, mais preci
s~m.ente, pré-velar. Aliás, dêste mesmo há uma variação la
b1ahzada lw. Mas, quando seguido de consoante palatalizada 
ou unida a i, volta a ser denta!; exs.: 

1) elka == mau, ruim 
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2) elwkwa, elwka == defecam 
3) ielkyá == mordo-o 

eltí == mordendo-o 
tilyxi == belo 

d) o n, seguido de k puro ou misto, torna-se velar como 
na palavra inglesa "ink". Esta velarização aparece mais clara 
quando a vogal não se nasaliza; exs.: 

(ithayõne+ka) ithayonkya == agradeço-lhes 
(ithayône+ka)_ ithayônkya == tenho cavalo 

Quando precede a qualquer outra consoante, apenas na
saliza a vogal antecedente (Cfr. 1. 2); exs. : 

(e : k~ene+ho) e:klenho == condutor 
(foquene+ te) foquente == pescando 

4.1 CONSOANTES LONGAS. Não há transição entre 
duas consoantes espirantes ( s, x ) geminadas . Como igual
mente acontece no italiano, ambas correspondem na pronún
cia a uma consoante. longa, isto é, cuja articu~ação sistente é 
mais demorada; exs.: 

a) Breve: esí == sua avó 
exi == estão sentados 

b) Longa: essí == tear 
exxi =banco 

~ste a~ongamento parece ocorrer quase sempre na fo
nética sintática, quando uma oclusiva se encontra com outra, 
pura ou mista, pertencente a um grupo consonantal; exs.: 

txhlék k'lila ==madeira dura 
itat tstalkyá == tenho ciúmes dela 
tot tytyayá == em que dia? 

Em certas partículas, o n e o d, que por elisão deverian1 
ser geminados e portanto longos, hoje são breves. ~ o caso 
de nene (partícula causativa) e dode (partícula negativa); 
com verbos do terceiro grupo (Cfr. 10. 3) se tornaram res
pectivamente nne e dde; exs.: 
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(~k~y:n~nnek~) !k~Y'~ek~ == mando ensinar-lhe 
( 1key n1ddeka) ikey'mdeka == não lhe ensino 

4.2 TRANSIÇÃO ENTRE DUAS OCLUSIVAS. Entre 
consoantes oclusivas há regularmente transição aberta 
Cada uma tem prolação completa, passando pelas três fases~ 
catástase, articulação sistente, metástase; exs.: 

iekhdeká (iekh-deká) == conheço-o 
e:kdoá ( e:k-doá) ==o que corre 
ietka (iet-ka) == deixo-o 
ie'ddotkya (ied-dot-kya) == não o deixo 

Nas geminadas surdas, essa transição se faz sentir ainda 
em um sôpro que acompanha a metástase da primeira conso
ante: em kk, trata-se de uma aspiração velar um tanto fraca· 
em tt, a aspiração é dento-alveolar misturada a certo sibilo~ 

' exs.: 

ekka == pequeno (Pronúncia: ekh-ka) 
ette == deixando-o (Pronúncia: eth-te; quase 

eths-te) 

4.3 TRANSIÇÃO ENTRE OCLUSIVA E LATERAL. Oclu
siva se une a l com transição a b e r t a e até com meso
tongo; exs.: 

ekh'lá == muito 
k'lila, kylila == duro 

Mas há vários casos de transição f e e h a d a, isto é, 
em que não se dá metástase da oc!usiva. E às vêzes tem 
valor f onêmico; exs. : 

klaqí == o homem branco 
thloá == faca 
ithlô (i-thlô) == minha faca 

ith'lô (ith-lô) == cachorro 

4. 4 TRANSIÇÃO ENTRE OUTRAS CONSOANTES. 
Entre duas consoantes, quando a primeira é uma espirante 
e a segunda um som ou ruído sonoro, há sempre transição 
a ~ e~ t a, quase como se houvesse um mesontogo y na pro
nuncia; exs.: 
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esde:toá (esyde:toá) == preguiçoso 
ieslankya (iesylankya) == amoleço-o 
ie'xneká (ie'xyneká) == achato-o 
exlo:ká (exylo:ká) == borbulha, ferve 
xdixdi (xydíxydi) = escorregadio 

Entre uma consoante oclusiva e uma fricativa, a tran
sição é normalmente a b e r t a, embora, entre a dental t 
e as espirantes s e x, tenda na linguagem fluente a ser 
f e e h a d a. Em ambos os tipos de transição, é necessário o 
apóstrofo para distinguí-los dos correspondentes simples es
pirados ou aspirados. De fato, ts e tx são dígrafos, por ne
cessidade tipográfica, mas cada dígrafo está representando 
um fonema único. O mesmo se diga de ph, th, kh, tsh th, 
em que a letra h indica aspiração surda, um tanto velar, 
que também forma um todo com a consoante e portanto 
clifere da fricativa h, que é sonora; exs.: 

ít'xonkya == e eu até voltei 
ítxonkya == adoeci 

iet'sô == solto-o 
ietsô == lavo-o 

set'hô == o que dá 
sethô == ôlho 

setak'hosô = elevador., ascensor 
ikhô = bebo 

khe:tx'hô == o que reparte 
txhale == rio 

Há dois fonemas em t's, t'x, ou em t'h, k'h, ts'h, tx'h, 
como também em dh, fh, lh, mh, sh, xh, dyh, tyh, onde o h, 
é uma consoante laríngea sonora, e na maioria não se usa 
o apóstrofo por não haver nêles contraste de transição. 

4. 5. VALOR DO APóSTROFO . Por falta de sinais ti
pográficos, emprego o apóstrofo com dupla função: para in
dicar contraste entre um grupo de dois fonemas e uma con
soante mista, e para representar o mesotongo central: 

CONTRASTE: 

a) Dental t seguida de espiran te ( s, x ) , em oposiÇão 
às consoantes africadas (ts, tx); exs.: 

iet'sô == solto-o 
ietsô == Ia vo-o 
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ít'xonkya == e eu até voltei 
ítxonkya == adoeci 
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b) Oc~usiva su~da _pura ~t, k) ou africada (ts, tx) se
guida de fr1cat1va lar1ngea sonora (h), em oposição 
a_ essas mesmas oc!usivas quando aspiradas (aspira
çao surda) ; exs.: 

set'hô == o que dá 
sethô == ôlho 

ek'hô == o que vai de encontro 
. ekhô == ê~e bebe 

khe:tx'hô == o que reparte 
tatxhonkya = êle acampa 

ets'hô == o que lava 
tshaykya == aroeira (árvore) 

c) Oc!usiva surda pura (t, k) ou aspiradas (th, kh) se
g.~uda ?ª lateral 1, com transição aberta, em oposi
çao a esses mesmos grupos de fonemas com transi
ção fechada; exs.: 

ith'lô == cachorro 
, ithlô == minha faca 

ekh'lá == muito 
khlethá = nariz 

k'lila == duro 
klaqí == homem branco 

MESOTONGO CENTRAL: 

Entre quaisquer outros fonemas, o apóstrofo serve para 
transcrever o mesotongo central (Cfr. 2.3); exs.: 

iem'ma == quando o piso 
ie'dy'neká = acende-o 
iex'neká = adoço-o 

(iexneká == conto-o) 
th'naská == papa-ôvo (cobra) 
ew'wa == os que matam 

feyá, feá = terra 
owá, oá == êste 
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5 .1 FREQtJÊNCIA FONÉTICA DAS VOGAIS. No vo
calismo, a ocorrência fonética atinge mais ou menos esta 
percentagem: 

a 37,0 % 
e 32,0 % 
• 14,0% 1 

o 13,0% 
u 25 % 

' I , 
1,0% e , 
0,5 % o 

Com respeito à ressonância, as orais puras ocorrem mui
tíssimo mais que as nasais, e estas um pouco menos que as 
faríngeas (quando pronunciadas mais forte ou nitidamente) : 

orais 
nasais 
faríngeas 

55,0 % 
50,0% 
25,0 % 

5.2 CONSOANTES DE MAIOR FREQüÊNCIA. Das 
consoantes, há três de grandíssima freqüência: k, n, t. As de
mais não se sobressaem tanto; com exceção de se de 1, vão de 
4,5 % para baixo: 

k 17,0% 
n 15,0% 
t 14,0% 
s 6,0 % 
1 5,0 % 
f 4,5 % 

5. 2 FREQtJÊNCIA NOS FONEMAS-RUtDOS. Os fone
mas-ruídos chegam a 70 % do total das consoantes, assim dis
tribuídos: 

a) puros 
mistos 

b) surdos 
sonoros 

50,0 % 
20,0 % 

62,0 % 
8,0 % 

Dentre as surdas, quero ressaltar as aspiradas. Excetu
ando-se naturalmente o h (que é sonoro), estas atingem a 
10% do total das consoantes, ou seja, cêrca de 22,5 % em re-
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iação às cinco surdas que rigorosamente podem aspirar-se: p, 
t, k, ts, tx. Estas cobrem cêrca de 35 % do total das surdas. 

5.4 FREQüítNCIA CONSONANTICA QUANTO A AR
TICULAÇÃO. Se levarmos em conta o ponto de articu1ação 
·dos ruídos e dos sons, a freqüência consonântica tem a se
guinte percentagem: 

RUfDOS SONS 

a) labiais 4,5 % 4,5% 
b) dento-al-

veolares 28,5 % 21,0% 
pala tais 13,5% 2,5% 
velares 20,0 % 2,0 % 

c) laríngeas 3,5 % 

Neste cômputo não se acham incluídas as semiconsoan-
tes ou semivogais, porque são muito variáveis: 

feyá, feá == terra 
owá, oá == êste 
atxhanwa, atxhã'noa == aquêle 
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4-3 

SEGUNDA PARTE 

6.1 ELEMENTOS DA SINAPSE. Quando as palavras 
entram em contacto mútuo, ficando morfológica e sintà
ticamente ligadas entre si, formam uma sinapse. 

Ao primeiro dos elementos sinápticos dou o nome de 
pré-vérbio, ao segundo chamo pós-vérbio. É uma denomi
nação relativa, porque uma palavra pode ao mesmo tempo 
funcionar como pré-vérbio (em re1_ação à que vem depois) 
e como pós-vérbio ( com respeito à anterior). 

6. 2 CLASSIFICAÇÃO DOS PRÉ-VÉRBIOS. Funcio-
nando como pré-vérbio, as palavras se dividem em dois gru
pos: palavras e 1 i díveis, quando, por natureza, sua vo
gal fina1 s e elide ao unir-se a um pós-vérbio elidente; i n c-
1 i díveis, "'quando tal elisão não é possível. 

Nesta divisão se baseia a dos g r u p o s nominais e ver
bais que tanta importância têm na língua iatê (Cfr. 
10. 3) ; exs.: 

Primeiro tipo: 

a) txhleká árvore 
txhlekkê == na árvore 
txhlék tátoa == árvore dura 

b) 'ma == pisar 
iem..1.ta == piso-o 

Segundo tipo: 

a) itkhá == minha cabeça 
itkhakê == na minha cabeça 

b) kí == tirar 
iekiká == tiro-o 
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6. 3 CLASSIFICAÇÃO DOS PóS-VÉRBIOS . Mas fun
ci~na~do co~o pós-vérbios, as palavras se enquadram em 
dois tipos: e 11 dentes, quando tornam possível a elisão de 
um pré-vérbio; i n e 1 ide n te s, se regularmente não a 
permitem. 

Desta divisão surgem as duas e l as s e s de palavras 
( Cfr. 1 O . 1 e 1 O . 2) : p r e f i x a d a s e i m p r e f i x a d a s, 
que se aplicam indistintamente aos nomes, aos verbos aos 
advérbios e às preposições. Por exemplo, a raiz Iaí ( == 'que
brar) é imprefixada e elidente, mas kí ( == tirar) e 'ma (== pi
sar) são prefixadas e inelidentes. Unindo-se à palavra eli
dível txhleká (==árvore, pau), tem-se: 

a) i-txhlék-laykyá == quebro um pau 

b) i-txhleká-kiká == tiro um pau 
i-txhleká'mka == piso um pau 

Hoje, ent re os moços, é muito comum fazer-se a elisão 
antes de pós-vérbio monossHábico prefixado mas que seja 
inelidível (como é o caso de kí); ex.: 

i-txhlék-kiká == tiro um pau 

6. 4. ALOMORFIAS. Chamo alomorfia a variação de 
forma que costumam admitir as palavras (principalmente as 
partículas, as preposições simples e os sufixos) quando em co
nexão com outras . Esta variação se processa de acôrdo com 
a lei rítmica da elisão, que pode mesmo anular a fôrça eli
dente de um pós-vérbio ou desfazer a inelidibilidade de um 
pré-vérbio. 

Como exemplos, cito as a1omorfias das partículas dode 
( == não) , taká (== querer), sone (== até, mesmo); dos sufixos 
doá e se (Cfr . 13 . 2-3) ; da preposição tui (== para): 

dode, dod, dot ; dyode, dyod, dyot; de 
taká, tak; tyaká, tyak; tka 
sone, son; xone, xon; swne, sne 
doá, do:, dyoá, dyo:, dwa 
se; xi, si; s 
tui; tyui; ti 

6. 5 CONSTITUIÇÃO SILABICA. Já que rigorosamente 
é a sílaba o ponto central dos estudos morfonêmicos aqui fo-
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calizados, creio conveniente fazer logo agora uma sinopse 
de sua constituição. 

Ela tem como base a vogal (breve ou longa), pois as 
semivogais e as semiconsoantes e as consoantes não formam 
sílaba senão quando unidas a uma vogal. Nem tampouco 
os mesotongos, porque só existem apoiados na consoante 
precedente. 

A sílaba iatê pode começar por voga1 ou por semicon
soante ou consoante,\ e constar de: 

a) vog. 
vog. + semivog. 
vog. + cons. 

b) semicons. + vog. 
semicons. + vog. + semivog. 
semicons . + vog. + cons . 

c) cons. + vog. 
cons. + vog. + semivog. 
cons. + vog. + cons. 

'\ + sernivog. + vog. d) cons. 
cons. + semivog. -1- vog. + semivog. 
cons. + semivog. + vog. + cons. 

e) cons. + cons. + vog. 
cons. + cons. + vog. + semivog. 
cons. + cons. + vog. + cons. 

f) cons. + cons. + semivog. + vog. 
cons. + cons. + semivog. + vog. + cons. 

Alguns dêstes tipos de sílaba, como por exemplo o ~e
gundo e o terceiro das letras d e e, e os da letra f, sao 
raros. 

7 .1 HARMONIA FONÉTICA. O consonantismo ia tê e~tá 
sujeito, na formação das palavras ou no enc?ntro das ~íla
bas a certa harmonia fonética, quer pelos efeitos produz1~os 
pel~ consoante seguinte: assimilação e nas a 1 a ç a o; 
quer em vista dos causados pelo fone1na precedente: p a 1 a
ta li z ação e labialização. 
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Também no vocalismo tal harmonia existe. E não deixa 
de ser harmonia morf onêmica a concordância do adjetivo com 
o substantivo (Cfr. 23. 4-5). 

7 . 2 ASSIMILAÇÃO. Sendo por natureza o ia tê uma 
lín~u~ d:_ transiçã~ a~erta _entre d~as consoante, qualquer 
ass1m1laçao consonant1ca nao poderia ser total. Realmente, 
ela só existe quanto à sonoridade e apenas uma regra pode 
ser formulada: 

De duas consoantes, cuja primeira 
é um ruído sonoro e a segunda um 
surdo, a primeira se ensurdece mes
mo intercalado um mesotongo; exs.: 

thade == dêles, "ex illis". 
(thad fathoá) that-fathoá 

'da == deixar 
(ied-ka) ietka == deixo-o 

(ed-te) ette == deixando-o 

um dêles 

'dyo == íntimo, âmago 
(êdyw..:kef etywkwe == no íntimo 

É uma regra de e n s u r de e i m e n t o,. que é fácil 
ie compreender. Entre os Fulniôs é comum pronunciar com
pletamente surdas muitíssimas consÓantes: é o que acon
tece .quando na metástase, antes do ataque à vogal, a surdez 
c?nt1nua em um sôpro, aliás forte, por nós chamado aspira
çao (Cfr. 3. 6). Contudo, como nós de 1íngua latina, costu
mam sonorizar também a metástase de um fonema-ruído 
quando seguido por vogal, pois esta é som por excelência. 

Tamb~m os mesotongos podem pronunciar-se surdos 
(Cf~. 2.3) 1 a seme~hança do que fazemos em português quando 
muitas vezes tornamos surdas as vogais átonas postônicas. 

Essa predominância das surdas ainda se evidencia na 
existência de pouquíssimos fonemas-ruídos soronos (Cfr. 3. 7 
e 5.3). 

7 .3 NASALAÇÃO. Vogal seguida de m ou n sobretu
do quando finais de silaba, torna-se n a s a 1. Ist~ é quase 
obrigatório se a vogal se acha entre duas consoantes na-
sais; exs: · 

• 
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dómsoane ( dõ'msoãne) == sabiá 
õtskane ( õtskãne) == ser homem 

iõtskankya ( iõtskãnkya) == sou homem 
na:ne (nã:ne) == mostrar 
ma:ne (mã:ne) == esconder-se 
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Sufixos há que nasalizam não só a vogal precedente, 
mas também a seguinte: no (demonstrativo), ne (feminino), 
ne (transitivador), etc.; exs : 

itykyano (itykyãnõ) == pequena 
hdane (hdãnen) == surrar 
êkkàne ( êkkãnen) == pequena 

7 .4 FALTA DE NASALAÇÃO. Por outro lado, há vo
gais que, mesmo seguidas de m ou n, continuam orais. Isto 
acontece com as longas e com os ditongos, ou quando são 
prefixos ou unidas a certos sufixos como: ne (potencial) , ne 
(== fazer, preparar), no (progressivo), ma (== em busca de), 
ma (== quando), etc.; exs: 

de:ne (dê:-ne) == engravidar 
fawne (fáw-ne) == gritar 
dyõne (dyô-ne) == irei 
iemka (iê-mka) == piso-o 
yasa'makkyá (yasá-makkyá) = casamo-nos 
ie:kha'neká (ie:khá-neká) == preparo-lhe a comida 
ikhwkwa'noká (ikhwkwá-noká) == vou bebendo 

Observação especial merece o sufixo ma ( == quando) 
que, junto ao sufixo ne elidido, nasaliza e alonga (por coir1-
pensação) a vogal precedente, fazendo contraste com o su
fixo ma (== em busca de) que não a nasaliza; ex.: 

dyokahe o:yama == vou buscar água 
dyokahe o:yã:ma == vou quando houver água 

(o:yane == haver água) 

7 .5 PALATALIZAÇÃO. As consoantes sujeitas à pala
talização por influência do fonema ou fonemas que as pre
cedem são: 

dentais: 
alveolares: 
velar: 

t, d, n, l; 
s, z; 
k . 
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. Seguida de a ou o~ a consoante é que se palataliza; se
guida de e, permanece imutável (exceto s), mas o e se trans
forma em i , Contudo ke não sofre alteração. 

Nã? há exemplos de palatização de ko, na, no, Ie, zo, ze . 
O segumte quadro mostra as formas encontradas na língua: 

'1 

1 
1 

t 
d 
n 
1 
s 
z 
k 

a 

- - --

tya 
dya 

lya 
xa 
ja 
kya 

1 
1 

1 

! 
l 

1 

o e 

tyo ti 
dyo di 1 

ni 1 
ly<> 

\ XO 
. 

XI 

(ke) 

. _ Cad~ uma dessas consoantes pode palatalizar-se sob con
diçoes diversas: 

1) Depois de i elidido; exs. : 

(kili-te) kilti == subindo 
(kili-taká) ki'ltyaká == quer subir 
(kili-deá) ki'diá == sobe logo 
(kili-dode) kildyode == não sobe 
(kili-ne) kilni == erguer 
(kili-se) kilxi == onde se sobe 
(kili-sone) kilyxone == e até mesmo sobe 
(kili-zaqawa) ki'lyjaqáwa == fe!izmente sobe 
(kili-ka) kilkya == sobe 

Se houver um s antes do i elidido, o s seguinte não &e 
muda em x; exs. : 

( ~sí :se) ess~ == onde se tece algo 
(1esi-sone) 1essone == e até mesmo o teci 

Em palavras iraprefixadas, a elisão do prefixo pessoal 
i (== eu, me; meu) transforma os fonemas t, d, k, e às vêzes 

• 
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kh, nas pala tais ty ,e dy (Cfr. 10 .1 e 14. 3) . A forma ty se 
liga a ruído surdo; dy a qualquer outro fonema (Cfr. 3. 8 . ); 
exs.: 

itãká, dyãká == estou, paro 
idofá, dyofá == minha sombra 
ike:ká, di:ká == como-o 
ikhlethá, dylethá == meu nariz 
taikey'niká, tadiy'niká == êle me ensina 
ikfakhê, tyfakhê == minha orelha 

Entre os antigos, isto é possível mesmo com palavras 
prefixadas. Neste caso, kh se muda em txh; exs.: 

iktsalé, tytsalé == minha língua 
it'sothá, tysothá == minha testa 
ikhoho, t"hoho == minha mão 

2) Depois de qualquer outra vogal (elidida ou não) an
tecedida de consoante palatal, é obrigatória a palatalização 
do k, mas é facultativa a das demais consoantes acima apre
sentadas, exceto n (que não se palataliza) ; exs.: 

(khoxa-ká) khoxkya == palha 
(etya-ká) etykya == acorda-se, desperta 
( extyô-doá) extyodwa, extyodywa == varrido 
(e:hatyo-toá) e:hã'tywtoá, e:hã'tywtyoá := aquêle 

que tem remédio. 
(fúxi-sa-ká) fúxixkya == acinzentado 
(sêtxí-lõá) setxloá, setx.yõá = pele grossa 
( etya-zaqawa) e'tyzaqáwa, e'tyjaqáwa == felizmen

te se acordou. 

3) Além dessas, ainda existem algumas condições es
peciais: 

k - quando precedido de e ou a elididos (mas, antes do 
a, é necessário haver n ou xiy); exs. : 

(iewe-ká) iewkya == mato-o 
(khana-ká) khankya == ainda 
(ê:xiya-ká) ê:xiykya == toma fôlego 

d, t- quando precedidos dei inelidido (mas é facultati
va a palatalização) ; exs. : 
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(ekí-doá) ek.idwa, ekidywa == tirado 
(ekí-toá) ekitwa, ekitywa == aquêle que costuma 

tirar. 

n - quando precerlido deu elidido ou iw, ow (Cfr. 7. 7); 
exs.: 

. ,. , .. 

(phüphu-ne) phüphwni == estalar 
( fiwa-ne) fiwni == assobiar 
(owá-ne) owní, o:ní == fazer isto; 

s, z - quando precedidos de éy; exs.: 

agir desta ma
neira. 

(e:léy-sa-ká) e:léy'xaká == esbranquiçado 
(e:léy-zaqãwa) e:léy'jaqáwa == felizmente é branco. 

A palatalização do z, em qualquer situação, tende a de
saparecer, porque esta letra é hoje normalmente substituida 
pelo h. 

7. 6 LABIALIZAÇÃO. A labialização apenas se obser-
va no k quando antecedido pela vogal o eUdida; exs.: 

(khô) ekhwkwá == êle bebe 
( thô) ithwkwê == no meu ôlho 
('tho) ethwkwa, ethkwa == êle morre · 
('dyo) itywkwe, itykwe == no meu intimo 

As palavras acabadas em oho (que sempre se contrai em 
o longo) não labializa o k; exs. : 

(tkoho) tyko:ka == eu entro 
(khoho) ikho:ke == em minha mão 

7. 7 HARMONIA VOCALICA. Pude observar cinco ca
sos de harmonia vocálica: 

a) Primeiramente, há os sufixos sa, so e às vêzes se, 
para formar o feminino. Trata-se evidentemnte de alomor
fes de um mesmo sufixo, dos quais não posso estabelecer, 
com segurança, qual a forma básica, embora dê pref erên
cia à primeira, apoiando-me no sufixo tosá (em que, por mo
tivo ignorado, não existe harmonia vocálica) formador do fe
minino dos demonstrativos, e na interjeição sá (feminino de 
wé) usada sobretudo nas orações optativas O certo é que 

• 
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se emprega sa quando precedido de a; emprega-se so quando 
o antecede a vogal o plena ou elidida (Cfr. 11. 6) ; e se depois 
de e; exs.: 

a) awê == tu, você ( masc . ) 
asá == tu, você (f em. ) 

ika == meu filho 
i'kasá == minha filha 

b) owê == eu (masc.) 
osô == eu (fem.) 

ewho == o que mata 
e'whosô == a que mata 

e'wtoá == o que costuma matar 
e'wtosoá == a que costuma matar 

c) tewa == irmão mais velho 
têsewa == irmã mais velha 

b) Em segundo lugar, temos o sufixo intensivo hi ou ho, 
alomorfes cuja forma básica é também difícil de fixar. Vsa
se hi depois de e e de i ou y; e ho depois de o e de u ou w; exs.: 

laia == quebrado 
(laí-hi-á) Iahya, laiya quebrado muitas 

vêzes ou em muitos lugares. 

e.hweá == derrubado 
( ehwê-hi-á) ehwehya, ehweya == derrubado 

em muitos lugares; muita coisa derrubada. 

e:léya == branco 
(e:léi-hi-á) e:léihya, e:Iéiya == branco em vá

rias partes . 

êsoa == azul 
(êso-ho-á) êsohwa, êsõwa azul em várias 

partes. 

êdewa = verde 
(êdeu-ho-á) êdeuhwa, êdeüwa ==verde em vá

rias partes. 

c) Em terceiro lugar, a harmonia se proce.ss.a na vogal 
e, unida a uma consoante precedida dei ou u el1d1dos, ou dos 
ditongos iw, ow. Comparem-se: 
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l - (phãpha-ne) phãphne == dar batidelas 
('kfemá-te) 'kfemtê == matando 
(fówa-ne) fówne == gritar 

2 - (phüphu-ne) phüphwni == estalar 
(tetí-te) tettí == faz·endo 
(fiwa-ne) fiw:rii == assobiar 
(owá-ne) owní, o:ní == fazer isto 

É um dos tipos de palatalização. Aliás muitos dêles in
cluem, de certo modo, harmonia vocálica ou, melhor, semivo
cálica. As consoantes, ao palata~izar-se, além de mudar de 
posição na boca durante sua prolação, ficam como que se
guidas de um matiz semivocálico; o mesmo se diga da labia
lização. Basta comparar-se o sufixo ká ligado às raízes 'ma 
(== pisar), thulí (== cortar) e 'tho (== morrer): 

(iêma-ká) iem'ka, iemka == piso-o 
(ithulí-ká) ithulykyá, ithulkyá == corto-o 
(ítho-ká) ithwkwa, ithkwa == morro 

d) O quarto caso encontramos em algumas raízes com 
prolongamento aspirado; exs.: 

fehe == pé 
khoho ==mão 
naha == ver 

Em composição, usam-Ee as formas fe· (p. ex. : feth'le 
== unha do pé) , kho (p. ex . : khot~'le == unha da mão) , na 
(p. ex.: nane == olhar). E não se trata de contração, por
que daTia vogal !onga, como em: fe:ke == no pé; kho:ke == na 
mão; na:ne == mostrar. 

e) Finalmente~ existe ainda um tipo de harmonia vo
cálica que chamo de regressiva: a sílaba posterior é que 
influência na anterior. Isto sucede: 

1.0
) Na fonética sintática, ao elidir-se uma vogal an

tes de palavra começada pela semiconsoante w; exs.: 

itat wé'neká (itatwé'neká, itatowé'neká) == abro-o 
yathakhet wé (yathakhetwé, yathakhetowé) == ci

tetno-los 

2.0
) Quando antes do sufixo xi de imperativo vem o su-
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fixo ne átono, formando verbos do primeiro grupo ou com o 
n pré-glotalizado; exs. : 

( '.khankya) 'khanixi == ponha-o! 
( qé'qneká) qéqnixi == arrote! 

8.1 SINAIS GRAFICOS DE ACENTUAÇAO. São qua
tro sinais que emprego na acentuação: acento agudo (á, é, 
ó, í, ú), acento circunf1.exo (ê, ô, u), acento grave (à, ê, i, ô), 
apóstrofo inve.rtido ('). 

Os acentos a g u d o e e i r e u n f l e x o têm o mesmo 
va~or tônico e intensivo, isto é, designam silaba tônica e forte 
Contudo o segundo só se emprega sôbre e e () quando fecha
âos, e o primeiro sôbre gualquer vogal, mas sôbre e e o nuan
do abertos (exceto se seguidos de nem posição final de silaba, 
onde se pronunciam nasais). Caindo êles sôbre duas sílabas 
ao mesmo tempo, ambas são fortes, mas só a última é tôni
ca. Caindo sôbre o u, o circunflexo substitui o tíl; exs.; 

a) ya:thê, êmawa 
i:thô, ihethkôdone 

b) etsdaká, itkhákene 
klaqí, tilyxinkya 

c) ktsalé, émka, wéne 
tótho, thó:ne 

d) ie:fénkyate (e nasal) 
yatsfónkyate (o nasal) 

e) elídwá 
i:thô-kaká 

f) nyua (u nasal) 
txhánuke (u nasa1) 

Uso o acento grave sôbre e e o átonos abertos, ou às 
vêzes sôbre as outras vogais quando postônicas semifortes; 
exemplos: 

a) txhleká 
otská 
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b) dótkàdo, êkkàne 

Procuro, o máximo possível, não escrever sinal de acen
tuação na penúltima sí!aba. Neste caso, e e o são fechados 
ou, quando antes de n final de silaba, nasais; e, nesta últi
ma situação, qualquer vogal (mesmo tendo acento agudo) 
se pronuncia nasalmente; exs.: 

a) .ika, ufa, ifutykyate 
mukawa, lailya, Iãwa 

b) ya:dedwa, emka, ethwkwa 
thotho, ikedwa 

c) ya: thenkya 
setsfonse 
ikhwkwante, klainkya 

O apóstrofo invertido (') significa que a sílaba 
antecedente é tônica . Emprego-o comumente quando a 
vogal já tem algum sinal gráfico, ou no comêço de palavra 
prorrizotônica . Nos ditongos, uso-o depois da vogal quando 
esta fôr um prefixo; fora disto, depois da semivogal; exs .: 

a) qãhã', Iã'wate 
etyã'doa, ietsho' 

b) 'sea, 'kenkya 

c) e'wdoá, key'nite 

Na tonização dup!a, o apóstrofo invertido designa a sÍ·· 
laba tônica, isto é, com um tom acima da subtônica que é 
representada pelo acento agudo ou circunflexo. A tônica 
sempre será do nível 5, se o outro acento a anteceder; exs.~ 

a) tai'kúykya, tai'kêfkya 
ie:fen'kyakê 
ie: 'fenkyakê 
e'wdoá 

b) ya: dêdwa 'kka 
ya: dêdonkya'kkane 

(2-5-4-4) 
(1-1-4-1-3) 
(2-5-4-2-4) 

(5-2-4) 

( 1-4-5-5) 
(1-4-4-5-5-5) 

Quando vem imediatamente precedido do outro acen
to, êle mostra apenas que a sílaba antecedente se elevou do 
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seu nível 4 para o nível 5 (ou pode mesmo ser pronunciada 
em ambos os níveis sucessivamente, com modulação da voz) 
Ocorre isto quando uma palavra oxítona se une a uma pror
rizotônica . Compare-se: 

txhleká ( 1-4) , ekka ( 5-5) 
txhleká 'kka ( 1-5-5) ou ( 1-45-5) 

8. 2 TOM E NíVEIS TõNICOS. No ia tê, o acento está 
intimamente ligado ao tom . Chamo a e e n to o relêvo com 
que uma sílaba se sobressai às outras na intensidade; tom 
é cada níve1 musical em que é pronunciada. 

De um modo geral, há cinco níveis, correspondentes 
mais ou menos às notas musicais: s o 1, 1 á, si, dó, ré, 
que represento pelos números 1, 2, 3, 4~ 5, respectivamente. 
As três primeiras ficam na escala abaixo da normal. 

Dos cinco, há três principais: s o 1, dó, ré (sendo o 
primeiro o nível normal) ; dois secundários: 1 á, ~ i. _ De
pendendo de cada indiví~u~, pode haver ~a var1açao de 
cêrca de meio tom nos n1ve1s, e mesmo nos mtervalos, por
que êsses tons não são absolutos, mas relativos ao nível nor
mal de caqa pessoa. 

Em palavras (ou também raízes) isoladas~ quando I?º
notônicas, só há contraste fonológico entre dois tons: do e 
, s . re; ex .. 

'kenkya (5-5) == por causa dêle 
kenkya ( 4-4) == sua ação 

'lo (5) == defecar 
lo (4) == estarem deitados 

Existe igualmente oposição fonêmica entre monotôni
cas e ditônicas, e das politônicas (pronunciadas com mais 
de dois tons e geralmente com dois acentos) entre si; exs.: 

a) seyá, seá (1-4) == moça 
seya, sea ( 4-4) == algodão 
'sea ( 5-5) == urina 

b) êmdowa ( 5-5-5) == os que não pisam . 
e'mdôwa (5-4-4) = aquê~es em quem se pisa 

e) i'tniká (5-2-4) = moro, habito 
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itniká (l-1-4) == engrandecem-me 
i.key'niká (1-4-1-3) == ensinam-me 
ik e'yniká (2-5-2-4) == pagam~me 

isekiká ( 1-1-1-4) == tiro gente 
ise'kiká (2-5-2-4) == tiro mato 
i'sekiká (5-4-2-4) == tiram-me a urina 

8 . 3 PALAVRAS RIZO·TôNICAS E PRORRIZOTôNl
CAS. Há dois t ipos de palavras, quanto à tonicidade: as 
r i z o t ô n i e a s e as p r o r r i z o t ô n i e a s. Naquelas a 
tonização se verifica na raiz da palavra; nestas, antes da 
raiz. T o n i z a r é dar à silaba outro tom que não o normal, 
e o nível normal é o da nota s o l. 

É natura.~ que, antes de palavra prorrizotônicà, uma sí
laba fique no nível 5. Mas antes de rizotônica há sempre uma 
baixa de tom, normalmente para o nível 1. Em tal caso, 
muitos índios pronunciam a prorrizotônica no nível 4. Exs.: 

'kenkya (5-5) == por sua causa 
íkenkya (5-5-5) (4-4-4) == por minha causa 

keli.kya ( 4-4) == sua ação 
ikenkya (1-4-4) == minha ação 

Também qualquer sílaba tônica com acento forte se des
toniza antes de rizotôn.ica.; compare-se: 

a) õtská (1-4), ke11Jcya ( 4-4) 

b) õtská kenkya ( 1-1-4-4) == a ação do homem 

8 .4 PALAVRAS OXtTONAS. A última sílaba de um 
vocábulo, quando acentuada, fica também tonizada, e a pa
lavra se chama o x i i o na. Naturalmente só as rizotônicas 
podem ser oxítonas; ~xs.: 

õtská ( 1-4) == homem 
e:di:ká (1-1-4) == está descascado 
i:lefetí (1-1-1-4) == meu boi 
seyá, seá (1-4) == moça; virgem 

8.5 PALAVRAS PAROXíTONAS. Quando o acento não 
cai na última sEaba, a palavra se torna paroxítona ou pro
paroxítona; mas esta nomenclatura não tem exatamente o 
mesmo valor que em português. Qualquer sílaba postônica 
se conserva no tom em que se pronuncia a tônica . 

• 

• 

.r 
1 
\ 

• 
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Chama-se p ar o x í t o n a a que só tem um acento 
forte (Cfr. 9. 2); exs.: 

a) Rizotônicas: 

ya: dedwa ( 1-4-4) == menino 
seya, sea ( 4-4) == algodão 
ie:fenkya (1-1-4-4) == honro-o 
ie:fénkyate (1-1-4-4-4) == honrando-o 

b) Prorrizotôn'icas: 

êmawa (5-5-5) == os que pisam 
'sea, 'seya ( 5-5) == urina 
ise ( 5-5) == minha urina 

8.6 PALAVRAS PROPAROXíTONAS. Denomino pro
p a to x í t o n a a pálavra que tem dois acentos fortes suces
s!vos (Cfr . 9. 2), ambos também tônicos e pronunciados no 
mesmo nível musical; exs.: 

a) Rizotônicas: 

- ya:dêdonkya (1-4-4-4) == menina 
ie':fénkyante (l-1-4-4-4) == honrando-o 
ie:fénkyantena (1-1-4-4-4-4) == só honrando 

b) Prorrizotônicas: 

iê:fenkya (2-5-5-5) eu vivo 
êkkàne ( 5-5-5) == pequena 

Estas prorrizotônicas são proparoxítonas s i m p l e s. 
Também existem as e o m p os t a s, em que há mais de duas 
sílaba.s fortes consecutivas (Cfr. 9. 2); exs.: 

iê:fenkyante (2-5-5-5-5) == vivendo 
iê:fenkyantena (2-5-5-5-5~5) == só vivendo 

8. 7 F·ORl\IAS BAR1TONAS. Chamo b a r í t o n a s as 
pa1.avras cuja sílaba final, em determinados casos, baixa d.e 
tom. Tais são as formas verbais interrogat ivas, exclamati
vas, optativas, epidíticas; muitas vêzes, as imperativas e as 
exortativas. Também o são as interjeições e o vocativo. 

De um modo geral, baixam-se 2 tons na sílaba postônica 
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da forma interrogativa, e apenas 1 tom. em qualquer outra 
situação. Contudo o sufixo do epidítico não se torna baríto
no quando imediatamente postônico e precedido de sílaba 
inelidida; exemplos: 

a) akhwmã' ? (1-3) == estás bebendo? 
ako ? ( 4-2) == não é verdade? 
tam-ne.tka ? (3-4-2) == êle quer? 
aêmanemã ? (2-5-5-5-3) == vais pisá-lo? 
tykôhonemã ? ( 4-4-4-2) == posso entrar? 
atyasmã' ? (1-1-3) == caíste? 
a'tyasmã ? (5-2-3) == acordaste-te? 

b) ikhwhY1ê'wé: (1-1-3) == ah, se eu pudesse beber! 

c) ikh,:vdô! (1-3) == eis: estou bebendo! 
iemdo? ( 2-5-4) == eis: estou pisando-o! 

d) yakhô! (1-3) == bebamos! 
yoxi-we ( 4-4-2) == vamos? (convidando) 

e) xé:w! (3) == fu! (indica desprêzo) 

f) i:thô ey (1-1-3), i:thw-ey (1-3) == ó meu avô 

Basta compararmos algun1as destas formas com as co
muns e se notará logo a diferença de tom; exs. : 

akhwmã' (1-4) == quando estás bebendo 
tanetka ( 1-4-4) == êle quer 
yakhô ( 1-4) == bebemos 

8.8 TONIZAÇÃO DUPLA. Até agora só vimos exemplos 
de ~onização si m p 1 e s ( Cfr. 8. 4-6), porque, embora tenha 
h.av1do palavras com dois acentos fortes, ambos se pronun
ciam no mesmo tom . 

A tonização é d u p 1 a auando cada um de dois elemen
tos si~áp~icos conserva seu acento próprio em tom diferénte; 
ao pr1me1ro acento chamo t ô n i e o, ao segundo s u b-
t ô nico. ' 

Para indicá-la, sirvo-me da mesma nomenc1atura an
~erior (Cfr. 8. 4-6) unida poré1n a dois prefixos especiais 
que se alternam de acôrdo com a natureza do segundo ele-
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mento sináptico: quando êste é rizotônico, uso o prefixo 
m e t á; quando prorrizotônico, emprego h i p e r; exs.: 

1) PRIMEIRO TIPO: 

a) metoxítona: 

e'mdôwa (5-4-4) == aquêles em quem se pisa. 
isa' lkínkya (1-4-3-3) == banho-me 
tai'kêfkya (1-4-3 3) == êle me sente 

b) metaparoxítona: 

ie:fen'kyasê (1-1-4-1-3) == honrei-o 
e'mkakê ( 5-2-4) == porque o pisam 
'kfemtê (2-4) == matando-o 

e) metaproparoxítona: 

ie:'fenkyasê (2-5-5-2-4) v1v1 
ya:de'donkyakê (1-4-4-1-3) == na menina 

. Nas ~etaproparoxítonas, a sílaba imeditamente poste
r~or. tambem pode pronunciar-se no mesmo nível que a sub
ton1ca; exs.: 

ie'fenkyasê (2-5-4-2-4) 
ya: de'donkyakê ( 1-4-3-1-3) 

2) SEGUNDO TIPO: 

a) hiperoxítona: 

it.xhleká 'mka ( 1-1-45-5) 
sethô'kka (1-45-5) 

b) hiperparoxítona: 

ya:dêdwa'kka (1-4-5-5) == menino pequeno 
itóya 'lka ( 1-4-5-5) == gavião mau 

e) hiperproparoxítona: 

ya:dêdonkya'kkane (1-4-4-5-5-5) ==menina pequena 

8. 9 ENTONAÇAO NA FRASE. É impossível, em vista 
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da natureza dêste opúsculo, realizar aqui um estudo co1n
pleto da entonação no ia tê. E nem tenciono fazê-lo. 

Tal matéria seria objeto de um trabalho à parte, por 
causa da complexidade e amplidão do assunto que, a~ém de 
estar sujeito ao ritmo e também ao tom de cada palavra 
ou conjunto sináptico, deve muitíssimas vêzes regular-se 
por vários outros fatôres, sobretudo psicológicos. 

O que exporei são apenas alguns tópicos, necessários 
para se ter uma idéia da melodia lingüística do iatê: 

1) Cada conjunto de palavras, proferidas em um todo, 
forma um e 1áusu1 a entonacional . Nesta se aplica o 
princípio de tonização, estudado antes. 

2) Quando cada oração de um período constitui uma 
cláusu1.a, a principal norrnalmente baixa 1 (um) tom 
em tôdas as sílabas tonizadas . 

3) O mesmo sucede no ~egundo de dois conjuntos de 
palavras que compõem urna só cláusula, quando ambos 
têm tonização dupla . lVTas duas rizotôn.icas ou duas 
prorrizotônicas f or1nam tonização simples . 

Para exemplifciação, servir-me-ei principalmente de al
gumas frases tiradas de mitos fulniôs: 

a) ú-na-i ô-tská tá ? 111 o:k ta-do. 
4 4 2 1 1 3 1 4 4 

( == Onde está o homem? - Eis: está aqui!) 

b) e'-txhõ-lô-a'-wa:-tik o:-kê. 
5 2 25 5 4 24 

(== Está é quente aqui!) 

e) i·tô-we-'txo-ne-sê-Iwá 11 nema I ta-ith'le-ká. 
1 4 5 5 3 2 4 4 4 11 1 3 

(== Eu estava quase trazendo o fogo; então 
ela mo arrebatou). 

d) e :-ksê se-sa / I txo'-lak-kê ta-tô-\vc-'tka. 
1 14 4 4 1 1 13 4 4 
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( == com a carreira, êle deixou o fogo na 
macambira) . 

e) lü-xtü-twa e-tkya I Wa-lká-lyá-kê ne-te / / Na-
1 4 25 5 11 1133 1 

len-.kya to-we kô-de-ne ka-hné II ta-i-lna-xkya-
4 1 3 3 3 3 3 1 2 11 1 1 

sê a'-ken-kya-lyá. 
2 5 4 2 4 

(==O urubu voltou para dizer a Ualcá: "Na
lênquia mandou dizer que não vai dar o 
fogo; ela me xingou por causa do Sr.) 

f) tã'-se-i dyo-ma 
4 44 3 3 

11 i-ta-te de:'·ne-ká-wa-te i-
1334 133 31 

faw'-ne-ká fa-tho-ã-wa II e-tywkwe e-tyã-ká-wa-
3 1 1 1 1 3 3 5 31 1 4 4 

te 111 ne-ma I ta-de:'-ne-ká 111 ta-dê:·ne-'wma 
4 44 13 12 145 5 

/ l e-si-thá-'wli-ká. 
1 1 34 1 3 

( == Quando fui aonde ela estava, só para 
assustá-la dei um grito, de modo que caís
se no íntimo dela. Então ela se assustou. 
Em se assustando. ficou grávida). 

9. 1 RITMO. Quando ouço o ia tê e o comparo com o 
português, sinto a mesma variedade rítmica de compasso 
encontrada no gregoriano em confronto com a constância 
do canto profano. Há a mesma diferença que entre o ritmo 
dos versos de Vergílio e o dos de Camões . 

No iatê, o ritmo está ligado primeiramente ao acento 
e, em segundo lugar, à elisão a que estão sujeitos, ou não 
certos tipos de palavras. 

9.2 ACENTO. Quanto ao acento (que é de natureza 
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" dinâmico-expiratória) uma sílaba pode ser forte ou f r a e a. 
A primeira pode existir por si só: é propriamente a sílaba acen; 
tuada ou pronunciada com mais !ntensidade. A segunda so 
existe apoiada na forte, porque nao recebe acento. 

Aqui não darei atenção às pretônicas, que normalmente 
são fracas, mas às postônicas, que até influenciam no tom. 

Os principais ritmos ligados ao acento são: 

a) Com uma sílaba forte: 

seyá (-- -'-) == moça 
' ) . ya:dedwa (-- - - -- == menino 

yatsfónkyate (-- -'- -- --) == com o pescarmos 

b) Com duas sílabas fortes: 

ya:dêdonkya (-- -'- -'- --) == menina, 
ie:fénkyantena (-- -- -'- -'- -- --) == so honrando 

c) Com três sílabas fortes: 

iê:fenkyante (-- -'- -'- -'- -) == vi!en~o 
iê:fenkyantena (-- -'- -'- -'- -- --) so vivendo 

d) Com quatro sílabas fortes: 

ya:dêdonkya'kkane (-- -'- -'- -'- -'- --) == menina 
pequena. 

ya:dêdonkya'kkanete (-- -'- -'- -'- -'- -- --) == com 
a menina pequena. 

Além dêstes, há os ritmos que constam de sílabas fortes 
entremeadas de uma ou de duas fracas: 

a) Duas fortes com um só in terva!o: 

ya:de'dwakê (-- -'- -- -'-) == ao menino . 
ya:dedwa khokkya (-- -'- -- -'- --) == o menino chora 

b) Duas fortes com dois intervalos: 

' ' ') · bm ya:de'dwa-kaka (-- - - -- -- - - == menino o . 
ya:de'dwa-kakáhe (-- -'- -- -- -'- --) == é um menino 

bom . 

• 
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c) Três fortes com um só intervalo : 

ya:de'donkyakê (-- -'- -'- -- -'-) == à menina 
ya:dêdonkya khokkya (-- -'- -'- -- -'- --) == a menina 

chora. 

d) Três fortes com dois intervalos: 

d "d k k, ( ' ' ' ) . . ya: e on ya no a -- - - - - -- -- - - = a menina vai. 
ya:de'donkya-kakáne (-- -'- -'- -- -- -'- --) == me

nina boa. 
ya:de'donkya-kakánete (-- -'- -'- -- -- -'- -- --) = con1 

a menina boa. 

Há certa variação de intensidade no acento forte. Em 
geral, o último de dois acentos consecutivos é um pouco mais 
intenso quando seguido de duas sílabas fracas. 

Por outro lado, certas sílabas fortes por posição (por 
exemplo, as unidas ao sufixo ne e ma) são antes sem i for
t e s, a não ser que tal sufixo seja ainda seguido de outra 
sílaba fraca; exs.: 

êkkane (forte + semiforte) : êkkàne 
êkkanete (forte + forte) : êkkánete 

9. 3 ELISÃO. O ritmo também se conexiona à desvo
calização das sílabas elidíveis quando seguidas de formas 
e~identes. Esta desvocalização toma o nome de e li s ã o; 
não é consecutiva; tem início a partir do prefixo. 

Por ela uma vogal entre duas consoantes fica totalmente 
suprimida ou passa a mesotongo. Para exemplo, usarei a 
raiz inelidível kí ( == tirar) e as elidíveis 'ma ( == pisar) e khô 
( == beber): 

(i-e-kí-ká) iekiká == tiro-o 
(i-khô-ká) ikhwkwá == bebo 
(i-ê-ma-ká) iemka == piso-o 
(i-e-kí-se-kê) iekiske == se eu o tirasse 
(i-khô-se-kê) ikhwsekê == se eu bebesse 
(i-ê-ma-se-kê) ie'msekê == se eu o pissasse 
(i-kho-se-ke-kea) == ikhwsekkeá == ah, se eu be-

besse! 

Mas há ainda a elisão na fonética sintática: vogal final 
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quase sempre se elide antes de vogal (ou sem.ic_?nsoapte) ini
cial de outra palavra. Gera1mente as prepos1çoes ke, te, de, 
ma, tole, quando pré-vérbios, preferem elidir-se, embora isto 
não seja também obrigatório; exs.: 

bebo água == 

o:yakê ikhwkwá, 
o:yak ikhwkwá, 

ikhwkwá o:yakê, 
ikhwkw o:yakê, 
ikhwk o:yakê. 

ouço o ia tê == 

ya:thema ikfalka, 
ya:them ikfalka, 

ikfalka ya:thema, 
ikfalk ya:thema. 

Quando há essa elisão sintática, parece que a vogal an
tecedente se torna semiforte, porque a consoante se alonga 
um pouco, isto é, sua articulação sistente é proferida com li
geira demora~ mais que a normal. Por isto, sem levarmos em 
conta o tom, há diferença nas seguintes formas: 

iakey'niká == ensino-te 
iak e'yniká == pago-te 

Os prefixos i e a se pronunciam com a mesma intensi
dade em iakey'niká, mas o prefixo a é semiforte em iak e'yni· 
ká, como se se proferisse respectivamente: 

iakey'niká 
iàkey'niká 

9.4 EFEITOS DA ELISÃO. Como resultado da elisão, 
aparece, primeiramente, a d i t o n g a ç ã o. ou sinéres~, em 
que a mais alta dentre duas vogais de um hiato se abrevia em 
semivoga1; exs.: 

laí == quebrar 
ilaykyá == quebro-o 

deá == logo, imediatamente 

• 
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ieki'dyaká == tiro-o logo (6 ) 

doá (sufixo de nome verbal) 
ekidwa == tirado 
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Em segundo lugar, temos o a lo n g a m e n t o compen
satório: a mais alta das duas vogais se alonga para com
pensar o desaparecimento da vogal mais baixa, a qual vem 
sempre, neste caso, depois da inelidida. Houve antes talvez 
assimilação vocálica; em seguida, as vogais se contrairam 
etn uma longa; exs.: 

deá == logo, imediatamente 
ie'mde:ká == piso-o logo 

kiá == sair; doá (sufixo) 
eki:do:kê == ao que sai 

Finalmente, há a voe a 1 i z ação: consiste em passa .. 
rema vogais as semiconsoantes ou semivogais y e w, após a 
elisão da vogal com que formam sílaba; exs.: 

ftheyá == noite 
ftheikê == de noite, à noite 

diwá == cansado 
idiuká == estou cansado 

txiwa == êsse, aquêle 
txíut'sa == essa, aquela 

txhanwa == aquêle 
txhánftke == lá, naquele lugar 

Se na sílaba antecedente houver a vogal a, pode o w vo
calizar-se eu u ou o; se porém houver o, produz-se alonga
mento; exs.: 

awa == êsse 
áuke, áoke == aí 

txhanwa == aquêle 
txhánUke, txhánõke lá 

owá == êste 
o:kê == aqui 

Mas a vocalização não é obrigatória quando vem segui
da de duas sílabas inelidas; exs.: 

6) .As oclusivas dentais t. d. unidas à semivogal y, foz:mam hoje uma 
só consoante na pronuncia fluente, igualando-se portanto às palatalizadas 
iy. dy . 
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txiwa == êsse, aquêle; tosá (sufixo) 
txíut'sa, txiw'tosá == essa, aquela 

Agora aproveitarei as raízes kí e 'ma pa~a uní-1,as a vá
rias partículas elidíveis: nen~. (sufixo causativo) dea (= lo
go), taká (== querer), dode (sufixo negativo), ká-kê (sufi
xo causal). É de notar que a partícu~a dode se elide em de 
através de dwde e dde), e nene em ne (através de nne) 
(Cfr. 4 .1): 

(i-e-kí-nene-deá-taká-dode-ká-kê) 
ieki'nedyatkàdekkê == porque não quero man

dar tirá-lo logo . 

(i-ê-ma-nene-deá-taká-dode-ká-kê) 
ie'mnende:takdotkyakê == porque não quero 

mandar pisá-lo logo. 

9.5 CONTRAÇÃO. Chamo e o n tração a fu~ão de 
duas vogais iguais em uma longa, ou a monotonga~ao me
diana de dois níveis vocálicos; e esta monotongaçao nor
malmente só existe quando o a de um pref~xo se e~~o~tr~ 
com um e, produzindo portanto a vogal intermediaria e 
(aberto) um tanto alongado. Ambos os tipos de contração 
são facultativos; exs.: 

a) taiilenkya, tai:lenkya == êle me balança 
aathiqneká, a:thiqneká == tu espirras (7

) 

b) aemka, émka == tu o pisas 
taemka, témka == êle o pisa 
yaemka, yémka == nós o pisamos 
waemka, wémka == vós o pisais 
thaemka, thémka == êles o pisam 
aê:fenkya, é:fenkya == vives etc . 

As vêzes pode haver monotongação em outros encon
tros de a com e, e mesmo com o, ou pode dar-se assimilação 
vocálica parcial; exs.: 

a) dyoká-etei, 
dykeetei, 
dyoke:tei antes que eu vá 

7) Dos verbos ilene balançar, athiqnê espirrar. 
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b) otská o:thoá 
otskoo:thoá, 
otsko:thoá == êstes homens 
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9.6 . DISTRI~UIÇ~O DO ACENTO. Embora êste as
sunto seJa; a con~inuaçao ... do, que se viu no parágrafo 9.2. 
c9ntudo so poderiamos esiuda-lo depois de tratarmos da eli~ 
sa?. ~ ~esmo assim, exporemos aqui apenas alguns pontos 
principais: 

1) Cada raiz normalmente s0 tem uma sílaba forte, 0 que chamo de a e e n t o r a d i e a I. 

2) Os sufixos monossilábicos podem ser: 

a) fracos, sem acento; p. e.: to, do, ho, he, ne, se 
(?<2me , verbal), qualquer conjunção ou prepo
siçao (exceto kê) , etc . 

b) fortes, com a e e n t o s u f i x a I · p . ex . : á ká 
kê, sô, sá, sê (passado), dô (neg~tivo), etc.' ' 

Os bissiláb~cos têm geralmente acento na primeira sí
laba, com exceçao daqueles cujo segundo elemento é ou apa
renta ser um sufixo forte : exs.: 

a) dode, tui, nene, 'tole, etc . 

b) doá, deá, tosá, taká, keá, etc . 

_ 3), O acento radical sempre permanece nas palavras 
nao-oxitonas. Nas oxítonas, perde sua intensidade e avan
ç~ para ~ síla~a seguinte, quando a sílaba em que está se 
ehde ou e seguida de sufixo forte; exs.: 

(iêma-ne) iêmane == pisá-lo-ei 
(iêma-sê) ie'masê == pisei-o 
(ikhô-te) ikhwtê == bebendo 
(ikô-sê) ikosê == dei-o 

4) O acento sufixal também perde sua intensidade nos 
mesmos casos qu~ o acen!o radica!, e ainda quando o sufixo 
forte vem precedido de silaba fraca elidida; exs. : 

( ikô-ká-te) ikokte == dando-o 
(ikêyni-ká-te) ikêynikte == ensinando-lhe 
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(ikô-ká-sê) ikokasê == dei-o 
(iêma-ká) iem.ka == piso-o 
(kô-do-á) kodwa == o que se dá . 
(kêyni-ho-sô) kêyni:so == a que ensina 
(txhánwa-kê) txháníike == naquele lugar 

5) Se o acento radical permanece, ~ ~ufixo forte con
serva sua intensidade, tornando-se subtonico, quai:ido pre
cedido de sílaba (fraca ou farte) inelidida, ou de sufixo farte 
elidido; exs.: 

(ikêyni-ká) ikey'niká = ensino-!he 
(êma-do-á) e'mdoá =o que se pisa 
(iêma-ká-kê) ie'mkakê == porque o piso 
(êma-to-sô-á) e'mtosoá = a que tem pisado 
(ikêyni-ká-kê) ykey'nikkê = porque lhe ensino. 

6) o sufixo forte conserva ainda sua intensidade tornan
do-se porém tônico, quando seguido de sílaba fraca (prin
cipalmente mais de uma), ou quando ve~ antes de uma .se
qüência de sílabas em que o acento sufixal tenha perdrdo 
sua intensidade ou finalmente quando o acento radical de
saparece . É de ~otar que, neste último caso, só fica um. acento 
forte; nos outros, dois fortes (podendo um ser semiforte); 
exemplos: 

(êka-ká-ne) êkkàne = pequena 
( êma-dôde) êmdode == não pisá-lo 
(iêma-dôde-ká) iêmdotkya = não o piso 
(ekhô-do-á) ekhwdoá == o que bebe 

7) o sufixo fraco recebe acento quando pr~cedido de 
acento radical elidido (mas se não houver outra silaba acen
tuada) , ou quando seguido de sílab~ elidi.da. Neste segundo 
caso há uma pequena difer~nça de inte~sidade, .P?rqu~ o su
fixo pode ficar apenas sem1f arte se a silaba ell~1da e. fraca 
e não vem antes de sufixo forte que perdeu sua intensidade; 
exemplos: 

(ikhô-te) ikhwtê == bebendo 
(kêyni-do-á) key'nidwa == a quem se ensina 
(kêyni-ká-te) key'nikte == ensinando 
(ya:dê-do-ne-ká) ya:dêdonkya == menina 

10 . 1 CLASSES NOI\'IINO-VERBAIS. Há puas classes 
de palavras (Cfr . 6. 3) . A primeira, chamada p r e f i.x ada, 
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recebe o prefixo e de terceira pessoa singular; a segunda tem 
o nome de i m p r e f i x a d a, porque o não recebe. Mas, em 
compensação, as palavras desta classe, começadas por d, t, 
k, e às vêzes kh, preferem palatalizar estas consoantes em dy 
(antes de fonema sonoro) ou em ty (antes de surdo) para 
designar a primeira pessoa singular, que regularmente seria 
representada pelo sufixo i ( Cfr . 7 . 5) . 

Convém saber que, nos nomes, êsse prefixo e da primeira 
classe ou essa palatalização da segunda indicam o possuidor; 
nos verbos transitivos, o objeto direto; nos intransitivos, o 
sujeito; exs.: 

PRIMEIRA CLASSE: ~ 

a) tkhá = cabeça 
itkhá == minha cabeça 
etkhá == sua cabeça 

b) kí == tirar 
iekiká = tiro-o 
tekiká == êle o tira 

c) khô == beber 
ikhwkwá = bebo 
ekhwkwá = bebe 

SEGUNDA CLASSE: 

a) fõtxhá == costas 
if õtxhá == minhas costas 
fõtxhá == suas costas 

khlethá == nariz 
ikhlethá, dylethá == meu nariz 
khlethá == seu nariz 

b) futyí == tomar, pegar 
ifutykyá = tomo-o, pego-o 
tafutykyá = êle o pega 
tai'futykyá == êle me pega 

kefe == sentir, ouvir 
ikefkya == ouço-o 
takefkya == êle o ouve 
tai'kêfkya, tadifkya = êle me ouve 
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c) fakheá == mo~hado 
ifakhe:ká == estou molhado 
fakhe:ká == está molhado 

kfwafá == dormir 
ikfwafká, tyfwafká == durmo 
kfwafká := dorme 

10 .2 CLASSES DAS PREPOSIÇÕES. Dentre as prepo
sições da primeira classe, duas recebem só o prefixo e, como 
lai ou lyai (== com), sesa (== acima de, mais que); as outras 
podem substituí-lo por ta, como 'khdi (== por, do lado de), 
i (== por, através de), fmã (== para, quanto a), t'le (== com): 

lai ==com 
i:lai == comigo 
e:lai == com êle, com ela 

'khdi == por 
ikhdi == por mim 
ekhdi, takhdi == por êle 

Na segunda classe, devemos diferenciar das monossilá
bicas as de mais de uma sílaba. Estas não têm prefixo na 
terceira pessoa singular e muitas vêzes não admitem a pa
latalização na primeira pessoa; naquelas só há o prefixo ta . 
Entre as primeiras temos: kê (== em, a), te (== com) e de 
(== de); entre as segundas podemos contar: khôfena (== pa
ra), 'tole (== com), 'tatha (== por causa de), tama (== até) 
e as palatalizáveis 'kõb'la (== por causa de), tui (== para) e 
'ken.kya ( == por causa de) : 

kê == em, a 
ikê == em mim, a mim 
takê == nêle, a êle, lhe 

khôfena == para 
ikhôfena, dyôfena == para mim 
khôfena == para êle 

E mesmo, ainda se deve notar que algumas preposições 
sofrem alomorfia. Por exemplo, a forma tui se une a nomes 
do primeiro grupo; para os do segundo, usa-se tyui; para os 
do terceiro, a forma ti (abreviada de twi). 

As preposições te e de, que entre os antigos se transfor
mam respectivamente em ti e di quando ligadas a nomes do 

) 
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seg~ndo grupo, comumente são invariáveis entre a nova ge
raçao. 

10. 3 GRUPOS VOCABULARES. De acôrdo com a eli
dibilidade, os vocábulos compreendem três grupos, embora 
esta divisão só tenha absoluta importância nos verbos, por
que nos nomes o segundo grupo existe hoje apenas excepcio
nalmente. 

O primeiro grupo consta de palavras elidíveis aca
badas em vogais fortes, isto é, em a, e, o. O se g u n d o, de 
pa1.avras também elidíveis, mas terminadas na vogal fraca i. 
Finalmente o ter e e ir o, só de palavras inelidíveis; exs.: 

PRIMEIRO GRUPO: 

a) txhlek~ == pau, árvore 
txhlektui == para a árvore 
txhlêkkê == na árvore 
txhlékde == da árvore, "ab arbore". 
txhlékte == com um pau 

nese == isso 
neske == nisso, então 

sethô == ôlho 
sethwkwê == no ôlho 

b) 'da == deixar, abandonar 
ietka == deixo-o 
ie'ddotkya == não o deixo 
ie'ttakká == quero deixá-lo 

'we == matar 
iewkya :::::;:: ma to-o 

'lo == furar 
ielwkwa == furo-o 

SEGUNDO GRUPO: 

a) se ti =-= casa 
sêttyui == para casa 
setke == em casa 
setdi, setde == de casa, "domo". 
setti, sette == com a casa 
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b) kili == subir 
ikilkya - subo 

ikildyotkya == não subo 
iki'ltyakká == quero subir 

TERCEIRO GRUPO·: 

a) o:yá == água 
o:yati == para a água 
o:yakê == na água . 
o:yade ___: da água, "ex aqua". 

tyã == cair 
ityaká == caio 
ityã'deká == não caio 
ityã 'tkaká == quero cair. 

TERCEIRA PARTE 

11.1 GÉNERO DOS NOMES DE PESSOAS. 
nomes de pessoa há, c<:>mo no português, só dois 
m a s e u li n o e f e m i n i n o. 
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Para os 
gêneros: 

Há muitos casos âe h e t e r o m í n ia, mas, na maior 
parte, o masculino t~m morfema z~ro e o f em.~·nino recebe 
os sufixos ne, nkya (ne -t- ká), sô, sá e r.arissimamente se 
(Cfr. 7. 7). As vêzes se encontra o sufixo wê para o mas
culino; exs.: 

.... 
a) õtská == homem 

tyai == mulher 
, itf ê == meu pai 

isa == minha mãe 

' b) i:sô == meµ irmão 
i: sone == minha irmã 

. imtí == meu amigo 
imtine == minha amiga 

e) klaqí == homem branco 
klaqhíkya == mulber branca 

ya:dedwa == menino 
ya: dêdonkya == menina 

d) neho == fulano 
ne:so == fulana 

esde:toá == o preguiçoso 
esde: tosoá == a preguiçosa 

e) ika == meu filho 
i'kasá ~ minha filha 

sá == êle 
sasá == ela 



74 GERALDO LAPENDA 

f) tewa = irmão mais velho 
têsewa = irmã mais velha 

g) owê = eu (masc.) 
osô = eu (fem.) 

awê = tu (masc.) 
asá = tu (fem.) 

11 . 2 GitNERO DOS NOMES DE ANIMAIS. Os no
mes de animais, na forma absoluta (Cfr. 27 .1), pràtica
men te só têm um gênero. Quando se quer especificá-lo me
lhor, costuma-se empregar, para indicar o sexo masculino, 
a palavra ôtská (= homem, macho) que muitas vêzes tende 
a ser dispensada, e, para o feminino, e'deá (= fêmea) ou, 
como os índios novos preferem, e'de.áne; ou basta mesmo va
riar o gênero do adjetivo; exs.: 

lefetiá == boi, vaca 
lef etiá ôtská = boi 
lef etiá e'deãne = vaca 
owá lef etiá = êste boi 
o:tosá lefetiá == esta vaca 

Essas palavras especificadoras gera1mente se adotam só 
para animais em que é comum distinguir-se o sexo, quer 
porque têm certo porte, quer porque o macho se apresenta 
com diferenças em relação à fêmea (como é o caso entre o 
galo e a galinha) . 

' 
Na forma relativa (Cfr. 27 .1), o feminino sempre re-

cebe o sufixo ne; ex.: 

i: lef etí == meu boi 
i:lefetine = minha vaca 

Nos animais de pequeno porte, o masculino indica a es
pécie, e o feminino o indivíduo (Cfr. 27. 3); ex.: 

i :se: tô = minha criação de pássaros 
i: se:to:ae == o meu passarinho (um só e de

terminado) . 

11.3 GÊNERO DOS NOMES DE COISAS. 
de coisas têm também dois gêneros e, em regra 
do masculino; exs.: 

Os nomes 
geral, são 
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txhleká == árvore 
seti == cása 
thloá = faca 

75 

São porém femininos os nomes verbais que indicam ob
jetos com determinada finalidade, ou instrumento, ou veí
culo (Cfr. 13. 3 e 27. 3); exs.: 

e:kdonkya == carro 
setak'hosô == elevador 
setóthwnesene == toalha 

E ainda há d:stinção de gênero quando o masculino 
designa a espécie e o feminino o indivíduo (o que, como já 
vimos, igua!mente se aplica aos anim.ais de pequeno porte), 
ou quando os no1nes de coisas tomam o gênero do possuidor 
( Cfr. 27 . 3 e 29. 1) ; .exs.: 

dakkeá == o chapéu (a espécie de peça do vestuá
rio chamada chapéu). 

dakkeane == o chapéu (um determinado cha
péu de que falo) . 

ihethá = minha cintura (diz o homem) 
ihethane == rninha cintura (diz a mu1her) 

Finalmente, palavras existem que são heterossemânti
cas: feyá no ma~culino significa "a terra", no feminino "a 
lua": 

feyá: tílyxi == a terra é bonita 
feyá: tílyxine == a lua é bonita 

11.4 NúMERO DOS NOMES. São quatro os sufixos 
que formam o plural dos nomes: sato, tkhwa, to, to~. Há 
hoje uma tendência (que pode mesmo, pelo contrário, s~r 
vestígio de emprêgo ant igo, já em desaparecimento) a usa
los com a seguinte distinção: 

a) sato é universal, aplicado a qualquer ser; com nu
merais, substant iva-os; junto a nomes próprios de pes
soa, indica a família; exs.: 

ôtskasato == homens, os homens 
tya'isáto == mulheres, as mulheres 
walesato == porcos, os porcos 
wale'nesáto = porcas, as porcas 
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se: tosato ::::: passáros, os pássaros 
oxasato == moscas, as moscas 
txhlekasato == árvores, as arvores 
se'tisáto ::::: casas, as casas 
tka'nosáto ::::: os dois 
Dedesato ::::: a família de José 

b) tkhwa comumente se usa com sêres animados, com 
exceção dos animais miúdos; exs.: 

õtskatkhwa == homens os homens 
tyáitkhwa == mulheres,' as mulheres 
wal~tkhwa == porcos, os porcos 
wale'netkhwa ::::: porcas, as porcas 

c) to e toá (sújeitos a alomorfia) unem-se quase sómen
te a nomes de pessoaes do sexo mascu~ino embora cer
tas palavras femininas permitam a desi~ência tone e 
tambérn toá: exs.: 

õtskato, õtskatwa ::::: homens os homens 
elido:tô == os que não têm c~belo 
elido:tone == as que não têm cabelo 
i:thoto == meus avôs 
seityoá == moças, as moças 

. O S1;1fixo to (e igualmente o sufixo á de que falaremos 
mais ad1a1?-te~ (Cfr. 12. 6 e 13. 5) serve para formar o plu
ral dos ad3et1vos, dos nomes verbais e do imperativo. 

. O su!ixo tk~wa .t~i:n certo matiz no significado, porque 
muitas vezes d~ ª.ideia de mais de quatro indivíduos, ao 
passo que 'Sato indica qualquer número superior a um. 

A!ém <!_as f_?rmas .sufixadas, há palavras pluralícias que 
em geral nao tem o singular correspondente; exs.: 

axa == os dentes 
feto ::::: homens, os homens 
ihwa == mulheres, as mulheres 
ya:detwa ::::: meninos 

11: 5 TE~OS DOS NOM~S .A Como acontece no gru
P,? tup1-guaran1, os nomes do iate possuem tempos. ~stes 
sao antes aspectos dos nomes no tempo; indicam própria-

• 
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mente o estado em que algo se encontra, estado êsse que 
pode fundar-se na rea~idade ou então na possibilidade. 

Como o aspecto está, de certo modo, ligado ao tempo, 
divido-o em p r e s e n t e, p a s ~ a d o e f u t u r o, embora 
reconheça que esta denominação não deixe de ser imprópria. 

O estado real compreende êsses três aspectos, mas o es
tado possível não tem o futuro; êste é absorvido principal
mente pelo presente, porque, como é lógico, a possibilidade 
inclui futuridade. 

1) ESTADO REAL: 

a) O p r e ·sente é a forma do nome com morfema 
zero; exs.: 

seti == casa, que está servindo de habitação; algo que 
é casa (tupi: oka). 

b) O passado recebe o sufixo sê; ex.: 

se'tisê ::::: ex-casa; o que deixou de ser casa, parcial 
ou totalmente; algo que já f .o i casa (tupi: okwera). 

..., 

c) O futuro se forma com he; ex.: 

. sêtihe == futura casa; casa que ainda está sendo 
construida; algo que será casa (tupi: okwama) . 

2) ESTADO POSSÍVEL: 

Os dois "tempos" da possibilidade formam-se dos res
pectivos "tempos" da realidade acrescidos com o sufixo 
keá; exs. : 

a) Presente: 

se'tkeá == casa possível; algo que tem possibili
dade de ser casa. 

b) Passado 

se'tiskeá == o que teria sido casa, mas não o foi; 
algo que já t e v e possibilidade de ser casa 
(tupi: okambwera) . 
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No estado real, o presente indica a p e r f e i ç ã o do ser 
(em tôda a sua plenitude e função), ou algo indeterminado 
quanto ao tempo (~, por isto, melhor seria chamá-lo 
de aoristo ); o passado representa deformação, ou 
destruição da perfeição; o futuro a formação. No esta
do possível o presente designa a possibilidade r e a 1 i z á v e l, 
o passado a ~ r r e a 1J i z á v e 1, ou destruição da possi
bilidade. E há a possibilidade objetiva e a subjetiva, con
forme se encontre imanente no próprio ser, ou apenas em 
nossa mente: no primeiro caso, algo por si pode existir· 
no segundo, d e s e j o ou tenho em mente que exista. ' 

~ cada um dêsses c~nco _ asp~cto poderíamos aplicar res
pectivamen te as denom1naçoes a latina: "esse fuis se 
f i e r i; p o s s e, p o t u is s e. ' 

De tudo isto vemos que a perfeição do ser é unicamente 
expressa pelo "tempo" presente do estado real, e essa per
feição ou é abstrata (indicando o conceito geral e separado 
do tempo, ou ilimitada e absoluta, ou como que "eterna") 
ou é concreta. Nos demais aspectos o ser é imperfeito. 

Segundo a teoria que formulo, denominada de "pan
egoismo lingüístico" (Cfr 27. 2) , a imperfeição pode apenas 
referir:se ao "ego" do possuidor. Então,, por exemplo, i'tisê 
(== minha ex-casa) passa a significar "a casa que deixou 
de pertencer-me", designando portanto algo que perdeu 
parcialn:iente a p~rfeição, porque esta só era completa quan
do a coisa possu1da formava um todo com o possuidor. No 
en~anto, para nós .de cultur~ diferente, a casa (no exemp!o 
acima) ainda continua perfeita como casa: não damos aten
ção ao fato de que tenha deixado de fazer parte do meu "eu" 

. . 11 . 6. s~~IX~S NOMINAIS. Além dos sufixos espe
ciais para adJet1vaçao, apresentados nos parágrafos 12 e 13 
há dois que servem, unidos à raiz da palavra, para forma~ 
nomes em seu conceito absoluto: á e ká (Cfr. 27 .1), certa
mente alomorfias de um mesmo sufixo. 

. A forma ká (com suas variantes kyá e kwá), que se 
iguala ao sufixo ká verbal, junta-se a raízes acabadas em 
a e é, (aberto) , e ao sufixo feminino ne . As raízes termina
~as em outros fonemas vocálicos, ou a qualquer outro su
fixo, acrescenta-se sobretudo a forma á (com as variantes 
yá e wá). São os seguintes seus principais usos: 

• 
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a) Com substantivo, exprimem o conceito geral por êle 
significado; exs : 

lef etiá == boi, vaca; o animal vacum . 
i:Iefetí == meu boi 
i:lefetine == minha vaca 

t'saká == o maracá 
it'sane == meu maracá 

b) Unidos à raiz de certos verbos ( Cfr. 17 . 1) ou à for
ma epidítica informativa (Cfr. 16. 8), designam aquê
le sôbre quem recai (isto é, em quem se realiza) o 
processo verbal (Cfr. 13. 2). O primeiro tipo inclui 
a idéia de estado, e dêle surge também um verbo 
inativo, porque os adjetivos, formados de á ou ká, 
participam da natureza do nome e do verbo e podem 
ser uma subdivisão do verbo; exs.: 

tsdê == rasgar 
etsdeá == rasgado; o que está rasgado. 
etsdeane = rasgada; a que está rasgada 
etsde:ká == está rasgado; está rasgada 

. 
ietsdedo == eis que rasgo 
ietsdedwa == o que rasgo 

ietsdêdonkya == a que rasgo 

c) Junto aos sufixos ho e to, a forma á indica pluralida
de ou coletividade ou totalidade ou mesmo intensi
dade (Cfr. 11.4, 12.2, 13.1, 13.4); exs.: 

sekey'niho == ensinante 
(sekey'nihoá) == sekey'niwa == ensinantes 

lildyaktô == índio do clã do Periquito 
lildyaktoá == o clã do Periquito 

Todo sufixo nominal, por si só, representa também o 
gênero masculino. Para fazer o feminino, deve-se acrescen
tar ne ou sô (e suas variantes, conforme 7. 7). De UJ? modo 
geral, o sufixo ·SÔ se emprega nos pronome pessoais e de
monstrativos ou unido aos sufixos adjetivadores to, sa, ho, 
toá e, às vêzes, se; parece ter valor ativo. Por outro lado, ne 
se liga imeditamente ao tema puro da palavra ou aos de
mais sufixos; parece ter valor passivo. Também se usa 11e 
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junto a ho ou hoá quando êstes perdem aparentemente sua 
forma, como por exemplo: 

(ethayhô) ethayô == cavalo 
ethayone == égua 

( fúlniho) fúlnio == índio fulniô 
f úlnione == índia fu!niô 

(key'nihoá) key'niwa == os ensinantes 
key'niwane == as ensinantes 

. A" forma se (apenas encontrada na palavra tewa ou, 
s1ID:ultaneamente com ne, ,no adjetivo verbal em se) sempre 
se intercala; mas neste o sufixo á fica substituído por ká; 
exemplos: 

(iekí-do-á) iekidwa == o que eu tiro 
(iekí-do-ne-ká) iekídonkya == a que tiro 

(te-ho-á) tewa == irmão mais velho 
(tê-se-ho-á) têsewa == irmã mais velha 

(futyí-se) futyxí == o com que se pega algo 
(futyi-se-se-ne) futyxisn,ê == a com que se 

pega algo. 

Darei agora uma sinopse, colocando de um lado o su
fixo nominal com morfema zero para significar o masculino, 
do outro o mesmo sufixo unido ao morfema indicador do 
feminino: 

SUFIXOS SIMPLES: 
, , 
a a-ne 
ká ká-ne 
do do-ne Cfr. 12.2 
to to-ne Cfr. 11.4 
to to-sô Cfr. 12.2 
ho ho-sô Cfr. 13.1 
sa , 

sa-sa Cfr. 13 .4-5 
se se-ne 

se-s·ne (se-se-ne) Cfr. 13.3 

SUFIXOS COMPOSTOS: 

to-á 
w-a (ho-á) 
dô-á 
do-á 

(to-so-á Cfr. 12. 2 
w-a-ne (ho-á-ne) Cfr. 13 .1 
dô-a-ne Cfr. 22 . 1 
do-n-kya ( do-ne-ká) Cfr. 13. 2 

13.4 
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12 .1 ADJETIVO QUALIFICATIVO. Os adjetivos qua
lificativos variam em gênero, número e tempo. 

No gênero, nunca são heterônimos nem uniformes, mas 
sempre biformes: o feminino recebe o sufixo ne; ex.: 

õtská kaká == homem bom 
tyai kakane == mulher boa 

Quanto ao número, há geralmente o acréscimo do su
fixo •sato para formar o plural. A indicação do tempo se faz 
mediante morfemas idênticos aos dos substantivos. 

Os nomes verbais têm formação especial de gênero e 
número, o que veremos mais adiante (Cfr. 13). 

12. 2 ADJETIVAÇÃO NOMINAL. Há seis sufixos prin
cipais: do, to, toá (com sua negação doá, conforme 20. 1) , 
tytyo, saká, tyoá. Os quatro primeiros se ligam a substan
tivo, os dois últimos a outro adjetivo. Há ainda os sufixos 
lyá ou lwá e hyá ou hwá (ou mais propriamente li ou lo e 
hi ou ho, unidos ao sufixo á) que estudaremos mais adian
te ( Cfr . 22 . 5) . 

Os sufixos do e to parecem ser de natureza respectiva
mente passiva e ativa. O primeiro designa acidência, mo
mentaneidade; o segundo essência, permanência. Há em 
do e to uma oposição fonológica, comparável à dos sufixos 
tupis pora e hora, a que semânticamente correspondem (em
bora de modo inverso) ; exs.: 

dótka == meio, centro 
dótkàdo == o que está no meio; médio 
dótkàdone == a que está no meio; média 

tf alê == o lado de lá 
tfaltô == o que vive na banda de lá; o que é 

da banda de lá. 
tfaltosô == a que é da banda de lá. 

se'dayá == fumo 
se'daitô == o do fumo; índio do clã do Fumo. 
se'dait'sô == índia do clã do Fumo. 

O sufixo to às vêzes se Jiga a adjetivo ou a raiz des-
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transitivada, mas deixa de ter valor ativo; então pode re
ceber ne no feminino; exs.: 

ksá == o que é de; o que pertence a 
i:xoksá == de meu irmão; o que é de meu ir-

mão; pertencente a meu irmão 
iksá == meu; pertencente a mim 
iksasá == minha 
i:xoksato == aquêle a quem meu irmão pertence 
iksato == aquêle a quem pertenço; meu dono. 
iksat'so == minha dona 

'khdi~a == favoráve~ a 
íkhdisa == favorável a mim 
íkhdisato == a quem sou favorável 

sámlene == estar misturado 
sámleto == o misturado 
sámletone == a misturada 

Os sufixos tytyo e toá se originam de to e, como êste, 
exprimem algo essencial: ou natural e durativo. O pri
meiro indica a participação de um ser em alguma natu
reza. O segundo significa "o que, por natureza, tem ou 
produz a~go; o que costuma usar", e corresponde aos elemen
tos verbais fer e ger de compostos latinos; exs.: 

, , 
o:ya == agua 

o:yátytyo = o que tem o hábito de viver na 
água; aquático. 

walê-o:yátytyo == porco aquático ( == capivara) 

ethá == fruto 
ethátwá == frutífero; o que produz fruto. 
ethát'soá == frutífera 

elí == pêlo, lã 
elitwá, eltyoá == peludo; "laniger", carneiro. 
elít'soá, eltyosoá == peluda; ovelha. 

tatxhí == lenha (pertencente a alguém); riqueza 
tatxtyoá == rico 
tatxtyosoá == rica 

tkhake == chapéu (pertencente a alguém) 
etkha'ktoá == o que usa chapéu 
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~ste toá tem um correspondente (de valor momentâ· 
neo) em doá ligado a verbo depoente; exs.: 

elítwá == o que é peludo 
elin'doá == o que está peludo 

tatxtyoá == o que é rico 
tatxhin'doá == o que está rico 

Por fim, os sufixos tyoá (tyo+á) e saká (sa+ká) ser
vem para indicar atenuação de uma qualidade e respecti
vamente se unem à forma plena de qualquer adjetivo e à 
forma temática dos nomes de côres: exs.: 

ethwdoá == morto 
ethwdoatywa == semimorto 
ethwdon'kyat'soá = semimorta 

êsOa = nu 
e'sõátywa = seminu 
e'sõànet'soá == semi-nua 

e:léya == branco 

' 

e:léy'xaká == esbranquiçado 
e:léy'xakáne == esbranquiçada 

et'seá == amarelo 
et'séska == amarelado 
et'séskane = amarelada 

Até mesmo substantivos podem receber tyoá, como por 
exemplo os nomes de parentesco; mas com outros nomes cor
responde a rana (== semelhante a) do tupi. Aliás, no mo
do de compor, êle se assemelha ao sufixo zinho do portu
guês, como em "bonzinho, boazinha". Exs. : 

itfê == meu pai 
itfetywa == meu padrasto 

isa == minha mãe 
i'sat'soá = minha madrasta 

xo'lxaká == macambira 
xo'lxakátywa == abacaxi ( == 

lhante à macambira, 
família). 

planta seme
e da mesma 

12.3 ADJETIVAÇÃO VERBAL. As raízes verbais se ad
jetivam (algumas por meio de á ou ká, conforme 11. 6 e 17. 1) 
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através dos sufixos ho, doá, se, toá, que mais especialmente 
serão estudados no § 13. Formam-se, por meio dêles, nomes 
verbais equivalentes aos nossos particípios ou também aos no
mes de agente acabados geralmente ~m dor. º1: ão. ~ervem 
ainda para t raduzir o pronome relativo, pois este nao ten1 
outra n1aneira de expressão. 

Além de variar em gênero e número, êsses verbais ad
mitem ainda tempo, que lhes é rnais essencial do que aos 
outros adjetivos; exs.: 

khô == beber 
ckhwdoá == que bebe 
ekhwdoasê == que bebeu 
ekhwdoahe == que beberá 
ekhwdo:keá == que beberia 
ekhwdoaskeá == que teria bebido 

Mas quando êsses nomes verbais se acham em função 
predicativa, o morfema temporal pode passar para junto 
do sujeito, como que para dar-lhe rea~ce; exs.: 

owehe ekhwdoasê == sou ex-bebedor; sou o que 
bebeu. 

owesehe ekhwdoá == fui eu o bebedor; eu é que 
sou o que bebeu. 

úntima ifutyxisê == ontem foi quando o peguei 
un'timasê ifutyxí == foi ontem que o peguei 

12 . 4 ADJETIVAÇÃO DE FO~MAS INV ARIAVEIS. Há 
no iatê o sufixo sá (feminino sasá) que, unido a palavras 
preposicionadas ou a formas adverbiais, torna-as adjetivos. 
Equivale a swara ou ndwara do tupi; exs.: 

thakhdi == por cima, em cima 
thákhdisa == superior 

fekhdi == nor baixo, embaixo 
f êkhdiSa == inferior 

ítole == comigo 
i'to!esá, ítolsa == o que está comigo. 
i'tolsasá == a que está comigo 

ikhwmã' == quando bebo 
ikhwmãsá == o de quando bebo; ocorrido quan

do bebo. 

Quando o modo vo1itivo intencional (Cfr. 18. 2 e 25. 4) 
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se adjetiva, aàquire o sentido do gerundivo latino e, igual a 
êste, pode significar também o verbo "dever". Se porém o 
verbo pede complemento relativo, esta regência se conserva, 
ficando o gerundivo no masculino correspondendo a um neu
tro (à maneira da sintaxe grega) ; exs.: 

ikhote == tenciono beber; vou beber. 
ikhot'sa == que é para eu beber; "mihi biben-

dus"; devo bebê-lo. 
ikho't'sasá == "mihi bibenda" 
ikho't'sadôdwa == não devo bebê-lo 
ikho't'sasê == que devi beber 
o:yakê ikhot'sa == devo beber água; "aqua mihi 

bibenda est" (literalmente, seria: 
"Aquam mihi bibendum est"). 

12. 5 POSSE, ORIGEM, REFERiNCIA, NATUREZA, 
MATÉRIA. Estudo especial merecem as formas preposicio
nadas com kê, de, te, em que o sufixo sá produz adjetivos in
dicando respectivamente a posse, a origem ou proveniência, 
a referência ou natureza ou matéria; exs.: 

_ ikê == a mim 
, iksá == meu 

iksasá == minha 

fdoá =barro 
fdo:tesá == feito de barro; de natureza do barro 
fdo:desá == oriundo do barro. 

'se== mato 
'set'sa == do mato, matuto, selvagem 
'sedesá == proveniente do mato 

õtská == homem 
õtskaksá == do homem; pertencente ao homem 
õtska'desá, õtskat'sa == proveniente do homem 
õtska'tesá, õtskat'sa == referente ao homem; da 

natureza de homem; humano. 

Na função de adjunto adnominal, pode-se omitir 
mas neste caso a palavra preposicionada precede o 
tantivo; exs.: 

fayá txhlé'ktesá 
txhlékte fayá == casa de madeira 

, 
o sa, 
subs-
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se:khá ma'ltyidesá, 
máltyide se:khá == comida de milho 

12 6 ADJETIVO SUBSTANTIVADO. O adjetivo, na for
ma de· terceira pessoa, pode funcionar como substantivo. 
Para isto há também uma forma de plural normalmente 
invariável' em gênero e aplicada só a pessoas, que é indicada 
pelo sufixo to; exs.: 

ekaká == o bom 
ekakane == a boa 
ekakasato = os bons 
ekaka'nesáto == as boas 
ekaktô == os bons; as pessoas boas 

eflidwá == o limpo 
eflido:tô == os limpos 

eqihiá == o sujo 
eqihi:tô == os sujos 

Os verbais se substantivam, quer por meio da terceira 
pessoa, geralmente indicando o sujeito ou o co1!1plemento 
relativo, quer pelo pronome indefinido se para eds1gnar qua
se sempre o objeto direto. Quando precedidos de possuidor 
ou palavra determinante, êsses prefixos podem desapare
cer. Mas se permanecerem, o possuidor fica preposicionado 
ou, mesmo, alongado; exs.: 

ekhwdoá == o que bebe, bebedor 
ethayô == o que carrega; o cavalo 

ithayô, ik ethayô == meu cavalo 

sekey'niho == o que ensina; o professor 
ikey'niho == o que me ensina; meu professor 
ik sekey'niho, i:sekey'niho == meu professor 

13 .1 VERBAL EM "HO". O sufixo ho é, por natureza, 
ativo. Usa-se regularmente com verbos transitivos para 
significar o agente. O feminino se faz com o acréscimo de 
sô, mas nos verbos do terceiro grupo o ho se elide, alongando, 
por compensação, a vogal antecedente; exs.: 

) 
1 
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'ma == pisar 
emho :-= o que pisa; pisador 
e'mhosô == a que pisa; pisadora 

futyí == tomar, pegar 
futyhô == o que pega 
futyhosô == a que pega 

keyni == ensinar 
key'niho == ensinador 
key'ni:so == ensinadora 
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Os verbos depoentes costumam também recebê-lo, em
bora nos inativos seja preferível o sufixo doá; exs.: 

fawne == gritar 
fáwneho == o que grita 

tf ene == ter pai 
etfenho == o que tem pai 

sêtine == ter casa 
tak sêtinho == o que tem casa 

dwma:ne == ser lindo 
dwmá:neho, dwmá:nedwa == lindo 

13. 2 VERBAL EM "DOA" . O sufixo doá, composto de 
do, epidítico (Cfr. 16. 8) , e de á (8) que designa o ser no qual 
se realiza o processo verbal, é passivo; portanto tem valor 
objetivo nos verbos transitivos, e subjetivo nos intransiti
vos; nos depoentes, iguala-se a ho. No feminino se intercala 
o morfema ne e se muda o sufixo á em ká; exs.: 

ta' = estar (em pé) ; parar 
tãdwa == o que está 
tã'donkya == a que está 

khô == beber 
ekhwdoá == o que bebe 
ekhwdonkya == a que bebe 

tyí == vir, chegar 
etydyoá == o que vem 
etydyonkya == a que vem 

8) :tste á muitas vêzes desaparece, sobretudo quando é mero adjetivo . 
kodo = dado jkodwa = o que dou 
kôdone = dada ikôdonkya = a que dou 
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'we == matar 
ie'wdoá == o que mato; morto por mim 
ie'wdónkya == a que mato; morta por mim 

fawne == gritar 
fá,~nedwa, fáwneho == o que grita 
fáwnedonkya, fáwne:so == a que grita 

Com verbos transitivos, quando vem expresso o nome 
sôbre o qual recai o processo, é usual a construção ho!ofrás
tica; exs: 

ina: 'doá == o que eu vejo 
i-õtská-na:'doá == o homem que vejo 

ina: 'dónkya == a que vejo 
i-tyai-na:'dónkya == a mulher que vejo 

13. 3 VERBAL EM "SE". Para indicar aquêle (ou 
aquilo) em relação ao qual um processo se realiza essencial 
ou acidentalmente, o sufixo empregado é se, a que no femi
nino se acrescenta ne (com verbos do terceiro grupo) ou 
conjuntamente se e ne (com verbos de primeiro e segundo 
grupos) ; exs.: 

a) Relação essencial: 

lthô = beber (Coisa bebida == + kê) 
ikhwsê = o que bebo; bebido por mim 
ikhwsesnê == a que bebo; bebida por mim 

keyni == ensinar (Coisa ensinada = -~ te) 
key'nise == o que ensino; ensinado por mim 
ikey'nisene == a que ensino; ensinada por mim 

b) Relação acidental: 

'ma == pisar 
iem'se == o com que o piso; onde o piso; etc. 
ie'm'sêsne == a com que o piso; etc. 

sí == tecer 
essí == o em que ou com que se tece algo; etc. 
essisnê == a em que ou com que se tece algo; 

etc. 
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futyí == pegar 
ifutyxí == o com que pego a1go; etc. 
ifutyxisnê == a com que pego algo; etc . 
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Convém notar que a relação essencial pode transfor
mar-se também en1 acidental, principalmente quando vem 
expresso o complemento relativo. Além disso, existem as for
mas em ambos os gêneros para efeito de concordância; mas, 
se empregadas isoladamente com9 substantivos, a mascu
lina tem sentido indeterminado, a feminina determinado; 
exemp.!os: 

-

a) füli i-o:yak ikhwsê == o rio em que bebo água 
íxkyane i-o:yak ikhwsesnê == o pote em que 

bebo água. 
kô == dar 

õtská i-seti-kose == o homem a quem dou 
a casa. 

tyai i-seti-kôsene == a mulher a quem dou 
a casa 

b) setóthwnese == qualquer coisa com que a gente 
se enxugue 

setóthwnesene == algo usado só para a gente 
enxugar-se ( == toalha) . 

13. 4 VERBAL EM "TOA". O sufixo toá é ativo ou, 
melhor, representa sempre o sujeito. Formado de to (Cfr. 
12. 2) e de á intensificador (Cfr. 11. 6), tem valor durativo 
habitual ou de um fato que se tem realizado desde o passa
do até o presente. Assemelha-se a bora do tupi (como em 
kafiembora == fujão; o que anda fugido). Morfologicamen
te segue em tudo o sufixo toá adjetivador de substantivo 
(Cfr. 12 .1); exs.: 

key'nitwa == o que tem o hábito de ensinar 
key'nit'soá =: a que tem o ofíc.io de ensinar 

táfnitwa == mandão 
ta 'fnit'soá == mandona 

ekhwtoá == o que tem bebido 
ekhwtosoá == a que tem beb:do 

etytyoá == o que tem vindo 
etytyosoá == a que tem vindo 
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Qua\squer verbos ativos o recebem, mas os inativos 
comumente o evitam. 

Serve para formar nomes de profissão e, até, trans
formar-se em verbo de aspecto durativo habitual (Cfr. 
16.5) . Difere de h o (ou m~smo doá) porque êste geral
mente tem valor momentâneo, embora possa incluir tam
bém o conceito geral de agente; exs.: 

foqene == pescar 
foqenho == o que está pescando (agora) ; o 

que pesca (em qualquer tempo). 
foqen'toá == o que tem o hábito de pescar ; 

pescador (por profissão) . 
owê: foqen'toá == sou pescador 
ifoqen'to:ká == tenho pescado; tenho tido o 

hábito de pescar. 

13.5 PLURAL DOS NOMES VERBAIS . Todos êsses 
verbais fazem o plural regularmente, por meio de sato. Mas, 
exceto para o verbar em ·se, há um tipo de plural substanti
vado, empregado sobretudo no masculino, que então engloba 
em si o feminino (não obstante êste poder formar-se com au
xPio do.morfema ne) e que se usa com sêres animados, quase 
sempre pessoas: ao verbal em ho se acrescenta á, os verbais 
em toá e doá recebem tô; xs.: 

ewho == o n1atador 
(e'whoá) êwewa, ew'wa == os matadores 
êwewàne, êw'wàne == as matadoras 

e'wdoá == o morto ( == matado) 
e'wdo:tô == os matados 
e'wdo:tône == as matadas 

e'wtoá == o matador 
e'wto:tô == os matadores 
e'wto:tône == as matadoras 

14 .1 PRONOMES PESSOAIS. Para representar as pes
soas verbo-nominais, há pronomes propriamente ditos e há 
prefixos. Na primeira pessoa do plural não existem duas 
formas, um inclusiva e outra exclusiva, como as encontra
das no tupi-guarani. 
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Os pronomes variam em gênero e número, embora no 
plural a primeira pessoa e a segunda tenham uma única 
forma para ambos os gêneros; na terceira, quando ligada a 
uma palavra plural, pode-se usar o próprio singular. O 
masculino tem morfema zero ou wê, o feminino recebe sá (ou 
sô) e pode ter ne no plural: 

masc feminino 

eu 
A owe 

A. oso 
tu, " 

,.. , 
voce awe asa 

êle (ela) 
, , 

sa sasa 
, ,.. A 

nos yoqo yoqo 
, " vos, voces 

,.. 
woqo 

,.. 
woqo ' 

êles (elas) sato sátone 
sasàsato " " sàsato 

14 .:2 EMPR:E:GO DOS PRONOMES PESSOAIS. En1-
pregam-se os pronomes pessoais como sujeito da fr_ase no
minal (geralmente seguidos de partícula demons~rat1va: he, 
no, etc . ), como complemento predicativo, ou para reforçar a 
idéia do prefixo. Neste último caso, podem funcionar como 
sujeito, objeto direto e complemento de preposição; quase 
sempre estão unidos a outra palavra ou a partícula refor
çativa: tí (== mesmo), na ou wna (== só, apenas), etc.; exs.: 

owehe püli, owê: püli == sou pobre (masc.) 
osô: pü'line == sou pobre (fem.) 

owê: pü'lihe == serei pobre (masc .) 
osô: pü'linehe == serei pobre (fem.) 

sabe õtská == êle é homem 
sasá: tyai == ela é mulher 

yoqô pü'liskeá == teríamos sido pobres (masc.) 
owe:tí == eu mesmo, eu próprio . , . 

oso:t1ne == eu mesma, eu propr1a 
owe:tikê == a mim mesmo, para mim mesmo 
owe:tí isana:ka == vejo-me a mim mesmo 
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sa:tí == êle mesmo; real, v;erdadeiro 
sa:tine == ela mesma: rea1, verdadeira 

o:na, owewna == só eu (masc.) 
osna, osowna == só eu ( f em.) 

uwê iõtskan 'doá == eu que sou homem 
osô itya'indónkya == eu que sou mulher 

owê sad.odwa == eu não sou êle 
sá o: dodwá == êle não é eu 
oweno fe:tesá awede iety,at'sa == eu sou da lua e 

vócê é do sol . 

14.3 PREFIXOS PESSOAIS. Os prefixos pessoais, in
var.Iáveis em gênero, unem-se imediatamente aos nomes, 
aos verbos e às preposições: 

la. pessoa 
2a. " 
3a. " 

sing. 

i 
a 

ta, e 

pl. 

ya 
wa 
tha 

Há ainda as formas se e sa. A primeira, correspondente 
a "asé" do tupi-guarani, traduz a expressão portuguêsa :'a gente'', que indica terceira pessoa indeterminada inclu
indo cer~o m~t~z de primeira pessoa do plural; é um prefixo 
pessoal indef1n1do. A segunda tem sentido reflexivo ou tam
bém recíproco e, serve para representar qualquer pessoa, gê
nero e numero; as vêzes é vulgarmente pronunciada sã e sen. 

. Na terc~ira p~ssoa ~ingu1.ar o prefixo ta é, por natureza, 
ativo; o prefixo e e passivo e se omite nas palavras imprefixa
das., Os" demais podem ser ativos ou passivos. Antes de d, t, 
k~ e.as vezes k~, ~formai da primeira pessoa singular, quando 
pac1en te ou 1nd1cando o possuidor, pode desaparecer nas 
palavras imprefixadas; dá-se então a palatalização daquelas 
consoantes (Cfr. 7.6 e 10.1). 
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Finalmente cun1pre observar que só o verbo o (== ir) 
tem prefixação peculiar ( Cfr. 15 . 4) . 

14.4 EMPRÊGO DOS P-REFIXOS PESSOAIS. ~sses 
prefixos se empregam para designar o possuidor dos nomes 
ou o complemento de preposição, ou o sujeito e objeto direto 
dos verbos; exs.: 

iak-seti-koká == dou-te uma casa 
aik-seti-koká == dás-me uma casa 
ithak-seti-koká == dóu-lhes uma casa 
iethwaká == amo-o, amo-a 
taithwaká == êle (ela) me ama 
iwathwaká == amo-vos 
thaithwa:ká = êles (elas) me amam 
ithathwaká == amo-os, amo-as 
thaathwak,á, tha:thwaká == êles (elas) te amam 

O prefixo e costuma contrair-se com a vogal a prece
dente (Cfr. _9. 5) . Encontrando-se em verbo transitivo prefi
xado, significa sempre objeto direto do pronom-e singular . 
Contudo pode referir-se (em vez de tha) a um nome plural 
quando êste vem expresse> na frase ; exs.: 

iethwaká = amo-o, gosto dêle 
ya:iledwa iethwaká = gosto do menino 
ya: detwa iethwaká == gosto dos meninos 

Qualquer prefixo sujeito se encontra às vêzes substituído 
pelo pronome, sobretudo quando êste vem reforçado; exs.: 

awe:tí akhô, awe:tí khô == tu própriG bebés 
o:n ikhô, o:na khô == só eu bebo, 
o:n iethwaká, o:n e.thwaká == só eu o amo 
owewna ikhô, owewna khô == só eu mesmo bebo 
ta-owewna-thwaká, toewna-thwaká == gosta só 

de mim. 
ta-sãwna-thwaká == gosta só de si 

Quanto ao morfema reflexivo sa, estudá-lo-emos logo a 
seguir (Cfr. 14. 5) e quando tratarmos de reflexivação (Cfr. 
17. 3) e também da holófrase (Cfr. 24. 2) . 

14. 5 POSSESSIVOS. Quando êsses prefixos s~ ligam a 
nomes, têm sentido do nosso possessivo (adjetivo); exs.: 
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a) itfê == meu pai 
atf-ê == teu pai 
etf ê == seu pai { dêle, dela) 
yatfê == nosso pai 
watfê == vosso pai 
thatfê == seu pai (dêles, delas) 
satfê = seu pai (reflexivo) 

b) seti == casa 
iti == minha casa 
i 'tisá to == minhas casas 

c) se:thô == o avô, o avô da gente 
i:thô == meu avô 
ya:thô == nosso avô 
tha:thô == o avô dêles (delas) 

Na terceira pessoa, singular e plural, a forma sa subs
titui e e tha quando ..o possuidor é a própria pessoa do sujeito, 
como no latim ''suus" em vez cte "eius" (Ou "eorum, earum"); 
exemplos: 

Pet'lo Malia na:ka ne:de satfê = Petrus Mariam 
videt suumque patrem (Pedro . vê 
Maria e o seu próprio pai). 

Pet'lo Malia na:ka ne:de etfê == Petrus Mar.iam 
videt eiusque patrem (Pedro vê Ma
ria e o pai dela). 

Com nomes absolutos ou tornados absol1:1tos, a posse 
normalmente se representa pelo sufixo preposicionado com 
kê. O mesmo sucede em geral com nomes começados por 
vogal; exs.: 

ik füli == meu rio 
iti, ik seti == minha casa 
ik ulili == minha flauta 

Essa mesma forma preposicionada, quando recebe o 
morfema adjetiva.dor sá (Cfr. 12 .4)., muda-se em pronome 
possessivo; exs.: 

iksá == meu, o meu 
iksasá == minha, a minha 
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taksá == seu, o seu, dêle, dela 
taksasá == sua, a sua, dêle, dela 

saksá == seu, o seu (reflexivo) 
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Agora, é oportuno mencionar que os índios costumam 
enunciar o verbo ou o nome relativo (Cfr. 27 .1), sempre por 
meio do prefixo indefinido se ou do de primeira pessoa sin
gular i, sendo que esta segunda modalidade é a mais fre
quente nos verbos e um tanto preferível nos nomes de paren
tesco e partes do corpo, a primeira tem maior aplicação nos 
nomes de vestuário ou de qualquer pertence. .Se se pergun
tar a um índio como se diz em iatê "beber", ''comer", "pai", 
"ôlho", "nariz", ''roupa", "casa", etc., êle normalmente não 
responderá khô, kêhá, tfê, thô, khlethá, 'tke., 'ti, mas: 

ikhwkwá, (sekhwkwá) == beber 
di:ká, (sekê:ká) == comer 
itfê, setfê ___: pai 
ithô, sethô == ôlho 
dylethá, sekhlêthá == nariz 
setke, itke == roupa 
seti, iti == casa 

Muitas vêzes há nomes essencialmente relativos que ad
mitem forma absoluta pot meia de sufix:;o (Cfr. 27 .1) ~ Então 
esta é a que geralmente se emprega, embora seja tambén1 
correto o uso dos prefixos se e i; exs. : 

dakká, itkhá, setkhá == cabeça 
dakk.eá, itkhake, setkhake == chapéu 
fayá, i:fá, se:fá == cama 

Os adjetivos qualificativos e os verbais se enunciam pela 
terceira pessoa singular, mas os verbais podem ter se; exs,: 

elita == mau, ruim 
thuliá == cortado 
ekhwdoá == o que bebe 
sekey'niho == o que ensina 

15.1 CONJUGAÇÃO VERBAL. Há, em rigor, uma só 
conjugação, que se diversifica em duas e s p é e i e s, duas 
e l a s s e s e três g r u p o s (Cfr . 16 . 1 e 1 O • 1 e 1 O • 3) . 
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A variação em espécies e em classes relaciona-se com a 
prefixação. Na conjugação, a espécie transitiva difere da 
intransitiva porque, para representar o sujeito, tem o pre
fixo ta na terceira pessoa singular; nas outras pessoas, às 
vêzes pelo tom dos prefixos. Ambas as espécies contêm ver
bos prefixados (la. classe) e imprefixados ( 2a. classe) ; 
exemplos: 

ESPÉCIE TRANSITIVA: 

a) Primeira classe: 

. kik' 1-e- a, == eu o tiro 
a-e-kiká, 

ta-e-kiká, 
ya-e-kiká, 
wa-e-kiká) 

e-kiká == tu o t iras 
te-kiká == êle (ela) o tira 
ye-kiká == nós o tiramos 

've-kiká == vós o tirais 
tha-e-kiká, the-kiká == êles (elas) o tiram 

b) Segunda classe: 

i-koká =: eu o dou 
a-koká == tu o dás 

ta-koká == êle (ela) o dá 
ya-koká == nós o damos 
wa-koká == vós o dais 

tha-koká == êles (elas) o dão 

ESPÉCIE INTRANSITIVA: 

a) Primeira classe: 

i-tyãká == caio 
a-tyãká :::: cais 
e-tyãká 

ya-tyãkã 
wa-tyãká 
tha-tyãká 

== cai 
== caímos , == cais 
== caem 

b) Segunda Classe: 

i-kfwafká, tyfwafká == durmo 
a-kfwafká == dormes 

kfwafká :::.: dorm.e 
ya-kfwafká == dormimos 

• 
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wa-kfwafká =-= dormis 
tha-kfwafká ::::: dormem 
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A subdivisão da conjugação em grupos é de natureza 
fonética ou, mais precisamente, morfonêmica: 

PRIMEIRO GRUPO: 

a) Temas acabados em a, e, o, elididos. 

b) Depois de e e o, palatalização e labialização no k 
inicial de sufixos imediatos; mas há particularida
des (Cfr. 7. 5 e 7. 6); exs.: 

'ma == pisar 
iem-ka == piso-o 
iêm-dotkya == não o piso 
iêm-nenkya == faço que o pisem 
ie'm-keá == pisá-lo-ia 
ie'm-sekê == se o pisasse 
em-te == pisando-o 

etc. 

- 'we == matar 
iew-kya == mato-o 
iêw-dotkya ==não o mato 
iêw-nenkya == faço que o matem 
ie'w-keá == matá-lo-ia 
ie'w-sekê == se o matasse 
ew-te == matando-o 

etc. 

'lo == furar 
ielw-kwa == furo-o 
iêlw-dotkya == não o furo 
iêlw-nenkya == faço que o furem 
ie'lw-kweá == furá-lo-ia 
ie'lw-sekê == se o furasse 
elw-te == furando-o 

etc. 

SEGUNDO GRUPO: 

a) Temas acabados em i elidido. 

b) Palatalização nos sufixos imediatos (Cfr. 7. 5); exs.: 
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futyí == tomar, pegar 
ifuty-kyá == tomo-o 
ifuty-dyotkya == não o tomo 
ifuty-nin.kya == faço que o tomem 
ifuty-keá == tomá-lo-ia 
ifuty-xikê == se o tomasse 
futy-tí == tomando-o 

etc. 

TERCEIRO GRUPO: 

a) Temas acabados em qualquer vogal inelidida. 

b) Nenhuma harmonia fonética nos sufixos imediatos; 
exemplos: 

kô == dar 
iko-ká == dou-o 
iko'deká == não o dou 
i.ko'-neká == faço que o dêem 
ik-0-keá == dá-lo-ia 
i.ko-ske == se o desse 
ko-te == dando-o 

etc. 

Sómente o verbo o (= ir) tem prefixação irregular. 
Aliás êle tem dois temas: o no singular, ôo no plural (tam
bém pronunciado hoje, pelos índios novos, apenas com 
um o faríngeo e ligeiramente alongado). É um verbo he
teróclito, porque no singular segue. o terceiro grupo, no plu
ral o primeiro; exs : 

a) dyoká = vou 
a 'oká == vais 
noká == vai 

dyoske == se eu fôsse 
dyo'deká == não vou 

etc. 

b) yo:ká, yõká == vamos 
wo:ká, wõká == ides 
tho:ká, thõká == vão 

yo:'sekê, yõ'sekê == se fôssemos 
yô:dotkya, yõ'dotkya = não vamos 

etc. 
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Por outro lado, o verbo 'na (== sentar-se) é defectivo e só 
se usa no imperativo: ánaxi (==senta-te), wánaxto (== sen
tai-vos) . 

15.2 FORMAS VERBAIS . Anàlogamente ao que exis
te no nome, também no verbo há duas formas: a b s o 1 u ta 
e r e l a t i v a A primeira se constitui do tema unido ao 
sufixo ká (com suas variantes) e pode funcionar como nome 
verbal substantivo; admite regência de preposição e a mes
ma sufixação temporal dos nomes. A segunda consta do 
tema puro e é de natureza exclusivamente verbal. 

Alguns modos só têm a forma absoluta, outros só a re
lativa. Eis alguns exemplos das duas em cada grupo verbal: 

a) 'ma == pisar 
iemka, iema == piso-o 
iêmdotkya, iêmdode == não o piso 
ie'mkasê, ie'masê == pisei-o 
ie'mdotkyasê, ie'mdodesê == não o pisei. 
ie'mtak.ká, ie'mtaká == quero pisá-lo. 

b) futyí == tomar, pegar 
ifutykyá, üutyí == tomo-o 
ifutydyotkya, ifutydyode == não o tomo 
ifutykyasê, ifutysê == tomei-o 
ifutydyo'tkyasê, ifutydyo'desê == não o tomei 
üutytyakká, ifutytyaká == quero tomá-lo. 

c) kô == dar 
i.koká, i.kô == dou-o 
i.ko'deká, ikode = não o dou 
ikokasê, ikosê == dei-o 
iko'dekasê, iko'desê == não o dei 
iko'tkaká, i.kotka == quero dá-lo. 

15.3 CATEGORIAS VERBAIS. No iatê as categorias 
verbais são essencialmente as seguintes: per í b o 1 e, voz, 
m o d o, a s p e e t o, t e m p o, a n t í f a s e, p a r á s t a s e, 
g r a u, p e s s o a, n ú m e r o. 

Das sete primeiras trataremos em todo o parágrafo 16. 
Do grau falaremos quando examinarmos as orações de
pendentes (Cfr. 26. 7) ou as partícu1as (Cfr. 22. 6). 

A pessoa e o número pertencem acidentalmente ao ver-
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bo· têm ligacão precípua com os prefixos pessoais. Contudo 
hã verbos qÚe, pelo seu próprio conceito, incluem idéia de 
plural ou supõem o sujeito no plural (Cfr. 28. 2 e 28. 3) . 

15.4 NATUREZA VERBAL. Todo processo verbal indi
ca permanência ou fluição. 

Ilá p e r m a n ê n e i a quando o verbo atribui ao su-
jeito uma qualidade (ou essência) ou um estado; exs. : 

ikakká = sou bom 
i'txhôlô:ká = estou quente 
inalkya = estou pintado 

Há f 1 u i ç ã o quando o verbo significa um fato, do 
qual participa o sujeito. Pode ser espontânea ou executada. 

A fuição espontânea é a que por si acontece ao 
sujeito; exs.: 

a) ithwkwa == morro 
ikfwafká == durmo 
ikfalka == ouço 

b) iethwaká == amo-o 
iefniká == vejo-o 

Dá-se a f!uição ex e eu ta da quando o sujeito pra-... t.ica uma açao; exs.: 

a) i:kkyá == corro 
ike: ká = como 

b) iewkya = mato-o 
ifutykyá == pego-o 

16. 1 CATEGORIA DA PERtBOLE. Considero p e r í
b o I e a natureza do processo relacionada com a circuns
crição dêste na órbita do sujeito. 

Provisoriamente, até idealizar uma classificação mais 
adequada, divido o verbo em duas espécies: t r a n si ti v o e 
i n t .r a n si ti v o. Esta divisão, no ia tê, não só tem base 
nocional, mas também na conjugação. 

• 
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Quanto à conjugação, para designar o sujeito na terceira 
pessoa singular, o transitivo recebe o prefixo ta, e o intran
sitivo o prefixo e (claro ou oculto) que no transitivo significa 
o objeto direto (Cfr. 15.1). 

Nocionalmente falando, o · intran~itivo indica um estado 
ou uma atribuição do sujeito, ou um fato que se processa no 
próprio sujeito; no transitivo há um processo que sempre 
sai da órbita do sujeito: exs.: 

a) e'txholõ:ká = está quente 
nalkya == está pintado 
ekakká = é bom 
kfwafká = dorme 
e:kkyá = corre 

b) tethwaká = ê1e o ama 
téwkya = ê!e o mata 
tafutykyá = êle o pega 

Verbos há intransitivos porque tomados no sentido ab
soluto, como se já incluissem o objeto direto em si: querem 
dizer apenas a atividade exercida pelo sujeito. Mas, quando 
se há de dec1arar também a "coisa" que sofre essa atividade, 
lança-se mão de outro verbo ou de um complemento relativo 
(Cfr. 23.1 e 23.2); exs.: 

mas: 

khai = cozinhar ( = preparar a comida) 
'kfemá = matar (== efetuar uma morte) 

na'tsaká ikhlokwneká = cozinho feijão 
ith'lô iewkya = mato o cachorro 
nátsakte ikhaykya = cozinho feijão 

Os verbos dos sentidos externos (exceto os da visão (9
), 

como fni = olhar para, espiar, ver; naha == ver) ou dos in
ternos, e os que designam atividade fisiológica, são intran
sitivos, porque o ouvir, o sentir, o comer, o beber, etc. são 
processos realizados no próprio sujeito; exs.: 

9) Caso semelhante existe no georgiano (língua do Cáucaso) em que 
os verbos da visão seguem a conjugação transitiva, ao passo que os de
mais verbos dos sentidos são intransitivos. 
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kfalka = êle ouve 
ekhwkwá == êle bebe 
ke:ká = êle come 

Por outro lado, são na maioria transitivos os verbos das 
emoções, porque indicam fluição espontânea que se dirige 
para fora da órbita do sujeito; exs.: 

tafo:kya = êle lhe quer bem; estima-o 
tethwaká == êle o ama 
tatatkya = êle o teme 
tatstalkyá == êle tem ciúmes dela 
tathdi:ká = êle zomba dêle 
takwmaykyá == êle tem pena dêle 

Finalmente há os verbos d e p o e n te s, que na con
jugação podem ser transitivos ou intransitivos. Recebem o 
morfema transitivador ne, mas sempre têm significação in
transitiva; exs.: 

a) Transitivo depoente: 

tadwma:'neká == é lindo 
taphü'neká = quebra-se 

b) Intransitivo depoente: 

etfenkya == tem pai 

16.2 CATEGORIA DA VOZ. É a maneira pela qual a 
natureza do processo se relaciona com os participantes dês
te, principalmente com o sujeito . 

Tem por base o modo de o sujeito participar no proces
so, e êste, por natureza, significa inação (permanência, 
fluição espontânea) e ação (fluição executada). Esta par
ticipação é imediata; mas ainda existe a mediata, em que o 
sujeito é meramente a e a u s a, isto é, apenas motiva a efe
tuação do processo. 

Há portanto três vozes: inativa, ativa, e a u
sa tiva. 

Em ambas as espécies da períbole, o verbo pode ser ina
tivo ou ativo. Mas a voz causa tiva pertence essencialmente 
aos transitivos, e por isto os intransitivos, ao recebê-la, pas-
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sam a ser transitivos. É difícil estabelecer neste último caso 
um limite exato entre causativação e transitivação. 

Quando porém o verbo já é transitivo, tem na voz causa
tiva dois sujeitos: um, indeterminado, que realmente efetua 
o processo; outro, determinado, que apenas causa essa 
~fetuação. 

INATIVA: 

a) e'txholo:ká == está quente 
ekakká = é bom 

b) kfalka == ouve 

c) iethwaká amo-o 

ATIVA: 

a) e:kkyá corre 

b) ekhwkwá == bebe 

- ke:ká == come 

c) üutykyá == pego-o 

CAUSATIVA: 

a) ie'txhõlneká == torno-o quente; esquento-o 

b) iekhwnenkya == faço que êle beba 

c) iethwa'neká == faço que o amem 
üutyninkya == faço que o peguem 

Nos verbos de natureza fluitiva, as vozes podem subdivi
dir-se em duas subvozes: reflexiva e recíproca. 

Na reflexiva, o sujeito funciona ao m,esm? ten_i~o como 
c·omplemento do processo; na recíproca, ha dois suJeitos que 
participam como complemento, um no processo do outro 
(Cfr. 17 .4); exs.: 

ithulkyá == corto-o 
isa'thulkyá == corto-me 
isa'thulnínkya == faço que me cortem 



104 GERALDO LAPENDA 

ieftxiká == abraço-o 
yasaftxiká == abraçamo-nos um ao outro 

16.3 VOZ PASSIVA. Não existe voz passiva como a que 
costumamos entender nas línguas indo-européias modernas. 
.É uma categoria de mera contraposição, para efeitos estilísti
cos: contrapõe-se à voz ativa, do mesmo modo que, nos adje
tivos, o comparativo de inferioridade ao de superioridade. Por 
jsto, a mesma voz ativa do iatê usua!mente a representa; 
exemplo: 

ta-txhlék-thulkyá == êle corta a árvore; a árvore 
é cortada por êle . 

Contudo, considerada em se;ntido mais amplo, a voz pas
siva inclui como espécie a inativa, com a qual se focaliza o 
aspecto permansivo, porque declara do sujeito um estado que 
supõe um processo realizado no próprio sujeito. 

Por esta razão, alguns índios, influenciados pe~o portu
guês, empregam às vêzes o verbo intransitivo inativo, unido 
a complemento preposicionado com i (== por, através de), 
para traduzir a nossa construção passiva; ex.: 

txble.ká tbuli:ká tai == a árvore é cortada por êle 
(literalmente: a árvore fica cortada 
por meio dêle) . 

Por outro lado, existe o nome verbal em doa, de sentido 
passivo ( Cfr. 13. 2), em que, embora inclua em si a noção 
de um processo, ne iatê prevalece a natureza nominal. Em
prega-se normalmente como adjunto (mas não exclui a pos
sibilidade de funcionar como predicativo, mormente quando 
ligado a partículas epidíticas). Há também um ou outro ver
bo realmente passivo ou que, pelo menos, pode servir para 
representar a voz passiva de verbo ativo con1pletamente 
diversos, à maneira do que ocorre na língua grega: exs. : 

a) i-thxlék·thuldyoá etiaká = a árvore cortada . por 
min1 é grande. 

ie'mdoáhe == ei-lo pisado por mim (== está sen
do pisado por mim). 

ie'mdoá-khyá == ei-lo (no passado) pisado por 
mim (==era pisado por mim). 
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b) tskí == surrar 

tskiá == ser surrado 

'we == matar 
'tho == morrer; ser morto 

õt~ká klekey'niho e'wkyasê == o homem matou 
a onça. 

klekey'niho e'thwkwasê otskai == a onça foi mor
ta pelo homem (literalmente: a, ()nça 
morreu por meio do homem). 

16.4 CATEGORIA DO MODO. 'É o modo a maneira 
(subjetiva) pela qual o locutor manifest a a e'fetuação do 
processo verbal. 

Há duas classes,. gerais <:fe modos: os meramente a 1 o
c u t t v' o s, com que se faz uma narração., ou se pede ou 
se dá uma informação; e os e 1 o eu ti v o s, pelos quais 
se exprime uma emoção ou um desejo ou a vontade. Todos 
são independentes, mas alguns se usam como dependentes 
( Cfr. 25. 7), e cada um pode mesmo conter em si duas ou 
;mais modalidades ou sub modos (Cfr. 18. 1:-2). 

' Finalmente, existem ainda os modos adverbiais, que 
chamo de a d m o d os e que funcionam como circunstân
cia de outro modo (Cfr. 18. 3). 

16.5 CATEGORIA DO ASPECTO. Aspecto é a 
maneira pela qual é expressa a efetuação do processo con
siderada em si própria. 

Distingue-se em i n te r :q o (ou inerente) e e K ter n, o 
(ou aderente). Neste, leva-se em cont a a forma de efetuar
se o processo, verbal; naquele, a natureza da efetuação. 

1 - Asp·eeto interno. Quanto à natureza, a efe-:
tuação do processo pode ser real ou possível; além diss?, há 
uma possibilidade determinada ou semi-real, e outra inde
terminada (Cfr. 11. 5) . 

REALIDADE: 

a) A o r i s t o: processo realizado no presente ou no 
passado, ou que se costun1a realizar independente
mente do tempo: ex. : 
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ekhwkwá == bebe, bebeu; usualmente bebe 

b) P r e t é r l t.o: processo realizado . anteriormente; 
exemplo: 

ekhwkwasê == bebeu, bebera 

POSSIBILIDADE DETERMINADA: 

A o ris to: processo realizável posteriormente ou futu
ridade no presente e no passado. A possibilidade existe 
em geral no presente, às vêzes no passado; a realização 
se dará normalmente no futuro, mas poderá acontecer 
ta~bém no próprio passado (o que aUás é observado pe
cullarmente em uma narração, e poderíamos chamá-lo 
de futuro histórico) ; ex . : 

ekhwkwahe == beberá ,vai beber; determinou-se a 
beber (?) . 

POSSIBILIDADE INDETERMINADA: 

a) Ar i os to: processo meramente realizável no pre
sente, ou mesmo no passado, sem que necessàriamen
te haja depois a realização; ex.: 

ekhwkwakeá ==pode ou poderia beber; podia ter be
bido (e é possível que depois vá beber, 
ou tenha bebido) . 

b) P r e t é rito: processo meramente realizável no 
passado; mas essa realização não pôde verificar-se 
posteriormente; ex.: 

ekhwkwaskeá == teria podido beber (mas não be
beu depois) . 

2 - Aspect<? externo. No iatê, o sentido aspec
tual (embora tambem se encontre no próprio significado de 
alguns yerbos) ~xprime-se, quase sempre, por uma variedade 
de part1cu1as, simples ou co1nbinadas entre si, e ainda, mais 
raramente, pela reduplicação da raiz verbal. Essas partícu
las, como sucede no aspecto interno, ora indicam unicamen
te o aspecto, ora o situam, além disso no tempo. Eis as prin-
cipais delas (Cfr. 22. 5): ' 
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a) te Processo em desenvolvimento, realizado em ritmo 
normal. 

no ·Processo em desenvolvimento, realizado em ritmo 
gradativo ou quase lentamente e, às vêzes, com di
ficuldade. 

deá Processo em desenvolvimento, realizado em ritmo 
acelerado. 

etyãkteká == está caindo 
etyãknoká == vem caindo, vai caindo 
etyã'dyaká == cai logo, está caindo ligeiro. 

b) 'dine Início imedia to da realização do processo . 

hlê Têrmo inicial ou final de um processo em desen
volvimento. Também se diz f'lê. 

zane (unida geralmente a hlê) Conclusão imediata da 
rea1ização do processo . 

lwá ~ Frustação imediata do desenvo1vimento do processo 

etyã'dinkya == põe-se logo a cair. 
etyãká-hlê == põe-se (pôs-se) a cair e fica (ficou) 

caindo . 
etyãkasê-hlê == já caiu; estava caindo e acabou de 

cair. 
etyãban'kya-hlê == num instantezinho caiu. 
etyãká-lwá == está já caindo, mas consegue apru

mar-se; quase cai mesmo. 

c) sone Consecução, embora com expectativa contrária, da 
realização do processo . 

lá (Quase o mesmo que sone, mas usado preferlvel
mente nas' negações). 

de Processo que é seqüência ou conseqüência de um 
processo anterior. 

etyãs'neká == e até chegou a cair 
etyãla'deká = nem mesmo chegou a cair 
etyãkdê == e então (em seguida; em conseqüên

cia disto) caiu. 
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d) lyá Realização costumeira do processo em um passado 
remoto. 

kyá (Quase o mesmo que lyá, mas sem se restringir a 
tempo remoto) . 

liá Processo realizado com f reqüência . 

etyãlyaká == outrora êle caía 
etyakyaká == êle caía 
etyãká-liaká == cai com freqüência 

e) zana Continuação de um mesmo processo no mesmo es
paço de tempo. 

khanai Repetição contínua de a tos desde um espaço de 
tempo anterior. 

toá 'Repetição descontínua de atos desde uma espaço 
,de tempo anterior. 

Redupl~c~ção (só. adr.l1itida por alguns verbos): Repe
tiçao sucessiva de atos no mesmo espaço de tempo 
(Cfr. 28.2). 

etyazankya == permanece caindo 
etya 'khankya == tem estado caindo 
etyato:ká == tem caído 
tal um 'lumneká == dá vários mergulhos seguidos. 

16. 6 CATEGORIA DO TEMPO. O te rn p o é a rela
ção da efetuaç'ão do processo verbal com o momento em que 
o locutor a manifesta . 

No iatê, seu valor é secundário em confronto com o do 
aspecto. Pode representar-se por meio de: 

a) Advérbios _ten;po:ais: unima, o:nirna . hoje; soma 
== amanha; untnna == ontem; antúntima == ante· 
ontem; etc. 

b) Certas formas modais: o potencial, o intencional, etr 

c) Locuções. temporais constituídas com adjetivo de
monstrativo, tal como: owá; dinwa hinwa· 'niwa 
t h , - ( ' ' ' x aruwa Cfr. 19.1). 
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d) Advérbios demonstrativos; p. ex.: newde (geralmen
te para o passado) e neske (para o futuro, ou mes
mo para o presente), etc. ~stes advérbios costumam 
combinar-se com partículas de aspecto ou com for
mas modais. 

e) Algumas partículas de aspecto que incluem idéia de 
tempo, como lyá, kyá, sê, etc. Sobretudo as de as
pecto interno quando usadas no modo informativo 
ou unidas às formas epidíticas do verbo (Cfr. 16. 8) 

16. 7 CATEGORIA DA ANTiFASE. Chamo de a n t í
f a s e a relação do processo verbal com a existência de sua 
efetuação. É a maneira pela qual se afirma ou se nega a 
existência dessa efetuação no processo em si ou nos parti
cipantes dês te . 

Para a afirmação, há no iatê o morfema zero; para a 
negação, empregam-se as partículas dode, da, do. 

Usa-se dode, ou as variantes dyode e de, quando mera
mente se nega a efetuação do processo (Cfr. 20. 3); da sig
nifica proibição (Cfr. 20. 3 e 18. 5); do, ou sua variante dyo, 
designa que' º processo não se efetua em seus participantes 
( Cf r . 20 . 3) . 

16.8. CATEGORIA DA PARASTASE. Dou o nome de 
Jl ar á s t as e à maneira com que o locutor relaciona a efe
tuação do processo verbal com a presença do interlocutor. 

A parástase é própria dos modos alocutivos, mormente 
do informativo responsivo. Compreende dois tipos: o epidi
tico e o anafórico. 

1 - EPIDtTICO. Encerra ênfase na expressão. Seu 
principal valor é o de chamar a atenção do interlocutor para 
p r e se n e i a r a efetuação do processo (modo informati
vo) ou para tornar-se e i ente dela (modo descritivo). 

No modo informativo se usa o sufixo do, que é reforça
do muitas vêzes por partículas demonstrativas (normalmen
te he e ne) e modifica o sentido aspectual interno, passando 
a dar-lhe valor puramente temporal e também modal: 

a) A s p e e t o r e a 1: O aoristo se transforma em pre-
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sente; o pretérito designa como que o efeito de um 
processo realizado no passado exs . : 

ekhwdô == ei-lo bebendo! 
ekhosdô == veja! êle bebeu! (p. ex.: está com o . , . ' -

copo Jª vazio na mao) . 

b) A ~ p e. q t o p Ol s s í v e 1 d. e t e r m ii n a. d o: Mui
tas vêzes com apofonia no sufixo, indica expectativa, 
determinação, promessa, ameaça; exs.: 

ekho'n~dô == veja! êle vai beber! 
ikho'nedô(he) = hei de beber! beberei, sim! 
ia'wenedó(he) = vou matar-te! 

c) As p e e to possível indeter mi n .a do: Ex
prime desejo realizável ou irrealizável, respectivamen
te indicado pelo aoristo e pelo pretérito; exs.: 

ikhwkwe:dô == ah! se eu pudesse beber! 
ikhoske:dô = ah! se eu tivesse bebido! 

No modo descritivo, o epidítico serve principalmente 
para dar ainda ao interlocutor notificação especial da efetua
ção do processo, e igualmente se usa como informativo res
ponsivo (Cfr. 21. 6) . 

. Forma-se, em geral'" com as partículas demonstrativas 
110, ~i, txí, emprega~as !espectivamente, mas nem sempre ex" 
clus1vamente, na pr1me1ra pessoa, 'na segunda e na terceira. 
Ademais, podemos citar hlê (ou mais usualmente hlê con1 
apofonia) para o presente, khyá para o passado, ma para o 
futuro; exs.: 

ikhwkwano == saiba que estou bebendo! 
ikhwkwá-hlé == veja! estou bebendo! 
ikhwkwá-khya = saiba que eu estava bebendo! 
ikhwkwama == veja! vou beber! 

Outros morfemas epidíticos são: hé (também servindo 
~~ refôrço), ké (ligado geralmente ao potencial) e fãhã ou 
fa (usada em todo o modo informativo); exs.: 

ikhwkwano-hé, ikhwkwanwé 
(ouviu?) 

estou bebendo 
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i.khwkwahe-hé ,ikhwkwaehé == V{)U beber (ouviu?) 
ia'wene-ké == vou matar-te (ouviste?) 
ikhô·fãha == estou bebendo (sabe?) 
ikhone-fãha == vou beber (sabe?) 

2 - ANAFóRICO. O locutor apenas se refere à efetua
ção do processo. O interlocutor não a presencia nem é ins
tado a tornar-se ciente dela. E, quanto ao tempo, no anafó
rico predomina o indefinido, no epiàítico sobressai a precisão. 
Note-se a diferença: 

a) a:thê iekhde'deká == usualmente não compre~ 
endo o que. dizes 

a:thê iekhde'dedô == não estou compreendendo 
agora o que estas dizendo. 

b) (Pergunta) únai makhai ta = onde está o arco? 
(Resposta) o:k ta = está aqui (afirmo sem 

mostrar). 

o:k tado 
tro-o). 

veja,! está aqui! (mos-

A&o~a, CQlocarei aqu!, em um gu,adro sinóptico, formas 
parastat1cas do verbo kho no aspecto real dos modos descri
tivo e informativo: 

. . .: 

Modo descritivo 
Modo informativo 

ikhwkwá 
ikhô 

ikhwkwano 
i.khwdô 

.17 .1. PERIBOLISMO: É o conjunto de transformações 
sofridas por uma raiz para expressar a períbole verbal. Con
tudo nem tôd.as as raízes o admitem, permanecendo sempre 
transitivas ou intransitivas; exs.: 

a) 'We = matar 
futyí == p~gar 

' ... 
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b) 'tho == morrer 
khokhe == chorar 

1 - Para a intransitivação, que é igualmente 
uma inativação e uma adjetivação, usa-se o sufixo nominal á 
ou ká (Cfr. 11. 6 e n.0 5 do presente parágrafo). Em geral, os 
adjetivos qualificativos, e principalmente os formados por 
êsse sufixo, participam, ao mesmo tempo, da natureza do ver
bo e da do nome e exprimem aspecto permansivo ou, rara-
1nen te, apassivação. No iatê, tais adjetivos devem ser consi
derados também uma subdivisão do verbo. Exs.: 

a) hwê = derrubar 
iehweká == derrubo-o 

hweá == derrubado; estar derrubado 
ihwe:ká == estou derrubado 

b) tskí == surrar 
ietskiká == surro-o 

tsklá == surrado; ser surrado 
itski:ká == sou surrado 

2 - Quase todos os verbos intransitivos podem transi
tivar-se. A t r a n si tiva ç ã o é simultâneamente uma ati
vação, que é comum fazer-se por meio do sufixo ne . í:ste su
fixo ora se palataliza, ora se conserva inelidido, ora fica eli
dível, de acôrdo com as leis fonéticas (Cfr. 7. 5 e 9. 3); 
exemplos: 

a) qéla == estar amedrontado 
' eqélka == está amedrontado 

qélne == amedrontar 
ieqé'lneká == amedronto-o 

b) nali == estar pintado 
nalkya == está pintado 

nalni == pintar 
ina'lniká == pinto-o 

c) hdá == ser surrado; apanhar 
ehdaká == apanha 

hdane == surrar 
iehdankya == surro-o 

Um ou outro verbo toma le em vez de ne, talvez antigos 
alomorf es do mesmo sufixo; exs. : 
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khô == beber 
iekhwleká == (pego o copo e) dou-lhe de beber 

tyã == cair 
ietyleká == largo-o deixando-o cair 

3 - Os verbos depoentes transitivos tornam-se ativos 
por meio da preposição te regendo o complemento (que cha
mo de transobjetivo. Cfr. 23. 2) ; exs.: 

tatí.yxinkya == é bonito 
ita-t tilyxinkya == embelezo-o 
tai-t tilyxinkya == embeleza-me 
i-seti-t tilyxinkya == embelezo a casa 

, _ . 

taphü'neká == quebra-se 
i-txhlék-te phü'neká == quebro o pau 

4 - Há verbos que passam a ser transitivos, ou de acôr~ 
do com a prefixação pessoal ou pelo tom; exs.: 

ifoká == estou tostado 
ief oká == tosto-o 

i'kúykya == estou surpreendido 
ikuykya == surpreendo-o 

5 - Algumas raízes são neutras e na língua atual jâ não 
existem nesta forma primitiva (como 'txholó, tsdá), mas 
transformadas ora em intransitivas, pelo sufixo nominal á 
ou ká, ora em transitivas, por meio de ne ou ni; exs.: 

a) 'txhõlõá == quente; estar quente 
e'txhõlo:ká == está quente 

'txholne == esquentar 
ie'txhõlneká == esquento-o 

b) tsdaká == torto; estar torto 
etsdakká == está torto 

tsdane == entortar 
ietsdankya == entorto-o 

Cumpre observar que, como verbo, as formas intransiti
vadas pelo sufixo nominal á ou ká são invariáveis em gênero, 
o que não sucede quando tomadas como nome; exs.: 
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hweá == estar derrubado; estar derrubada 
ehweá == derrubado 
ehweane == derrubada 

tsdaká == estar torto; estar torta 
etsdaká == torto 
etsdakane == torta 

17. 2 CAUSATIVAÇAO. A causativação é própria dos 
verbos transitivos, ou dos intransitivos ativos . Os verbos do 
primeiro grupo tomam o sufixo nene, os do segundo nine, os 
do terceiro ne (por nne) ; exs.: 

'ma == pisar 
iemka == piso-o 
iêmnenkya == faço que o pisem 

futyí == pegar 
üutykyá == pego-o 
ifutyninkya == faço que o peguem 

keyni = ensinar 
ikey'niká == ensino-lhe 
ikey'nineká == faço que lhe ensinem 

No verbo transitivo, o sujeito que efetua diretamente o 
processo torna-se indeterminado, mas pode, quando necessá
rio, vir expresso com a preposição i; ex.: 

' iamka == piso-te . 
iámnenkya == faço que te pisem . 
iámnenkya otskái == faço que o homem te pise 

No verbo intransitivo, a causativação difere da mera 
transitivação porque nesta a partici~ação do su)~ito é di:eta, 
naquela é indireta. E o verbo, depois de transitivado, amda 
recebe a voz causa tiva; exs.: 

khô == beber 
iekhwleká == dou-lhe de beber 
iekhwnenkya == faço que beba 
iekhwle'neká == faço que lhe dêem de beber 

phüne == quebrar-se 
itat phü'neká == quebro-o 
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iphü'neneká == faço que se quebre 
itat phü'neneká == faço que o quebrem 

Com verbo intransitivo inativo, causativação e ativação 
(transitivação) se igualam; ex.: 

'txholoá == estar quente 
ie'txholneká == esquento-o; faço que se es

quente. 

17. 3 REFLEXIVAÇAO. Para a voz reflexiva, usa-se o 
prefixo sa (inelidível e .inelidente), invariável em gênero, nú
mero e pessoa. Esta mesma forma serve para a voz recíproca. 

thulí == cortar 
isa'thulkyá == corto-me 
asa'thulkyá == cortas-te 
tasa 'tliulkyá == corta-se 
yasa'thulkyá == cortamo-nos 
etc. 

t'sane == ser parente 
- thasat'sankya == são parentes entre si 

Qualquer verbo que peça complemento relativo (Cfr. 
23 .1) pode tornar-se reflexivo ou recíproco: basta colocar a 
preposição regendo o morfema sa. ~ste prefixo pode ainda 
unir-se a nomes, para exprimir o possessivo reflexivo (Cfr. 
15. 3 e 24. 2), ou a preposições isoladas. Exs.: 

a) taik pha'neká = êle bate em mim 
tasak pha'neká == êle bate em si próprio 

itat tilyxinkya = embelezo-o 
isat tilyxinkya == embelezo-me 

sakê imu'mniká == esfrego um no outro 

b) satatô == um defronte do outro 
sã'dotkakê == entre um e outro 

18 .1 MODOS ALOCUTIVOS. São modos a1ocutivos o 
d e s e r i t i v o e o i n f o r m a t i v o, nos quais se emprega. 
respectivamente a forma verbal absoluta e a relativa (Cfr. 
15. 2) . Ambos admitem tôdas as espécies do aspecto, quer 
interno, quer externo. Mas, no de possibilidade determinada, 
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o descritivo recebe o sufixo he que indica mera futuridade, 
e o informativo tem o sufixo ne de valoi: potencial-volitivo. 

1 - Modo de ser i ti v o: O locutor apenas se limita 
a expor ou relatar a efetuação do processo, da qual êle tem 
conhecimento. É um modo narrativo, baseado na certeza ou 
na dúvida; donde aparecem dois tipos: 

a) I n d i e ativo 

b) D u bit ativo 

2 - Modo informativo:: O locutor pede ou dá 
informação acêrca da efetuação do processo. Divide-se por
tanto em dois submodos: inter l" o g ativo e r e s p o n
s i v o. No primeiro caso, o locutor ignora a efetuação e in·
daga sôbre ela; no segundo, êle dá resposta a uma pergunta. 

Existem no modo informativo quatro tipos, conforme 
haja base na certeza, ou na dúvida, ou na pr~sumibi~idade 
(ou probabilidade), ou finalmente na informaçao alheia: 

a) I n d i e ativo 

b) D u b i t i1a ti v o 

c) Presuntivo 

d) 1 m p u ta ti v o 

O presuntivo é uma variedade do dubitativo e pode co1n 
êle confundir-se. O imputativo só existe como responsivo. 

18. 2 MODOS ELOCUTIVOS. Os modos elocutivos são 
três : i n t e r j e t i v o, d e s i d e r a t i v o e v o 1 i t i v o . 

1 - M o do i n t e ~ j e t li v o: O locutor expõe as pró
prias emoções quanto à efetuação do processo . São, em ge
ral, emoções de alegria, de tristeza ou pena, de queixa ou 
ressentimento, de desconfiança, de zombaria, de apreensão, 
de alívio. Como acontece com as interjeições (Cfr. 29. 3), 
algumas dessas emoções se exprimem diferentemente pelos 
homens e pelas mulheres. 

2 - Modo de sidera ti v o: O locutor deseja a 
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reali;:ação do processo,, reali~ação essa ora possível, ora im
poss1v~l. Quando ela e poss1vel, o desejo pode expressar-se 
com firmeza ou convicção, com hesitação ou dúvida com . - . - ' invocaçao ou com imprecaçao; quando impossível, com la-
mento ou pesar. 

3 - Modo vol i ti v o: O locutor quer a realização 
do processo. 

Compreende dois submodos: o i n te n e i o na l e o i m~ 
p e r a ti v o. O intencional indica intenção ou propósito e 
determinação. Pe1o imperativo se manifesta uma ordem un1 
pedido, um convite (e anuência), uma exortação. Alé~ da 
ordem direta ou real, existe ainda a de sentido oposto ao 
que se ordena. A esta (aliás comumente matizada de amea
ça) dou o nome de an tifrástica; àquela chamo frás
t i e a. Em português, a ordem frástica se diferencia da an
tifrástica pelo tom. 

18.3 ADMODOS. Os admodos são modos adverbiais. 
Funcionam como circunstância de outro modo e portanto 
são- todos dependentes. Indicam geralmente o motivo ou 
causa, a- finalidade, a condição ou hipótese, a maneira, a 
concessão, à resultado, etc. Por isto os principais se chamam: 

a) e a usai 

b) Final 

c) Temporal 

d) H i p o t é ti e o 

e) Modal 

f) e o n e e s s i v o 

g) C O D S e C U t i V O 

Alguns dêles têm forma própria; outros são representa
c.los por um modo ou um nome verbal regidos de preposi
ção (Cfr. 26. 2-7) . 

18. 4 ADJETIVAÇÃO MODAL. Em português, a adje
tivação modal costuma fazer-se por meio do pronome rela-
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tivo . No iatê, dada a carência dêsse pronome, sempre se em
pregam os nomes verbais (Cfr. 12. 3. e 13 .1-4) E se note (\Ue 
a forma "cujo" se traduz pelo prefixo pessoal e de terceira 
pessoa, claro ou oculto (Cfr. 10 .1); exs.: 

a-ôtská-na:'doá imtí == 
amigo. 

" , o homem que ves e meu 

i-seti-kokasê a-ôtská-na:'do:kê = dei a casa ao ho-
" mem que ves. 

a-tyai-ná:donkya imtine == a mulher que vês é mi
nha amiga. 

ôtská ana:ho imtí == o homem que te vê é meu . amigo. 

tyai ana: 'hosô imtine == a mulher que te vê é mi
nha amiga. 

i-seti-kokasê tyai at-sa'that'hoswkwê == dei a casa 
à mulher que conversava contigo. 

tyai asamaksesneskeá ide mtine == a mulher com 
quem havias de casar-te é amiga de 
minha espôsa. 

ôtská eka ina:ho imtí = o homem cujo filho me vê 
é meu amigo. 

ôtská e'kasá ina:'hosô imtí == o homem cuja filha 
A , • me ve e meu amigo. 

ôtská eká ik tsítsine ko'hosê tasa 'thatkyá tyai 
isamaksesnêhete == o homem cujo filho m·e deu o 

livro conversa com a mulher com 
quem me casarei. 

19 .1 PRONOMES DEMONSTRATIVOS. Os pronomes 
demonstrativos, exceto os anafóricos, funcionam igualmente 
como adjetivos. Obedecem mais ao conceito de ordem ou po
sição que ao de pessoa. 

\ 

.. , 
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Há formas simplesmente epidíticas e que não supõem 
rnovimento. Outras indicam a chegada e a partida: desig
nam o movimento para cá ou o movimento para lá, no tempo 
e no espaço. Determinam também a posição, se perto ou 
longe (ou invisível) . Além disso, há formas anafóricas: 

a) owá == êste, o primeiro 
awa == êsse; o segundo. 
txiwa == êsse; aquêle (perto); o terceiro. 
txhanwa aquêle (longe ou invisíve1); o 

quarto. 

b) hinwa == êsse que vem chegando (perto) ; 
êsse (tempo futuro próximo) . 

dinwa == aquêle que vem chegando (longe ou 
invisível); aquêle (tempo futuro remoto) 

c) 'niwa == êsse que vai andando (perto) ; êsse 
(tempo passado próximo). 

txhániwa == aquêle que vai andando (longe ou 
invisível); aquêle (tempo passado remoto) 

d) neká, nese == isso (de que se fala) 
neho == êsse tal; o tal; êsse (de quem se fala). 

Com exceção dos anafóricos neká, nese e neho (que se
guem os verbais em ho), tôdas as outras formas recebem 
tosá ou t'sa no feminino, têm um plural invariável em gê
nero (com o sufixo thoá) só para sêres animados, e outro 
variável (com sato ou mesmo tkhwa) para animados e ina·· 
nimados; exs.: 

a) neho êsse 
, 

owa == êste 
awa == " esse 
etc. 

b) neso == essa 
o: tosá == esta 
aw'tosá = essa 
etc. 

ne'hosáto == êsses 
owasato == êstes 
a'wasáto = êsses 

etc. 

ne~osáto == essas 
o:tosasato == estas 
aw'tosasáto == essas 

etc. 
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c) newa == êsses, essas; 
o:thoá == êstes, estas 
aw'thoá == êsses, essas 

etc. 
• 

Grandíssimo é o número de alomorfias: alguns demons
trativos podem ter a protético; outras vêzes há semivocali
zação, vocalização, etc.: 

tosá (== o:tosá), thoá (-o:thoá) 
atxiwa, txua; txíut'sa, txu:'tosá 
atxhanwa, txhánõt'sa, txhánut'sa 
ahinwa, hínõt''Sa, hínut'sa 
adínwa, dínõt'sa, dínut'sa 
án1wa, nyüa, ni'ut'sa, nyu'tosá 
atxhániwa 
neo 

Depois de pronomes interrogativos, são comuns também 
as formas desprovidas da desinência wa e geralmente prefi
xadas com e; exs.: 

etxí, etxhano, edino, ehino, eni, 
etxhani 

19. 2 ADVÉRBIOS DEMONSTRATIVOS. Originados 
dqs pronomes, há os advérbios demonstrativos de lugar, de 
tempo e de modo; exs.: 

Lugar: 

o:kê == aqui; awke, áoke == aí, ali; txíuke 
== ali; txhánUke, txhánõke == lá; etc . 
o:de == daqui; awde == daí, etc . 
owai == por aqui; áwai == por aí; etc. 
ufa == para lá; ufnana == para cá; nyôfa == para 
lá; nyufa nyude == de cá para lá; etc. 

Tempo: 

nema == então; nekkê == nisso, então; newde == 
então, nêsesde == depois, em seguida; unima, 
o:nima == hoje; etc. 
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Modo: 

uniká == dêste modo, assim; nektesá == dêsse mo
do, assim; neske == dêsse modo, assim, sendo as
sim, nisso; etc . 

Dentre os advérbios, quero salientar ô e ná, usados como 
sufixos verbais, sobretudo depois de imperativo; exs. : 

áoxi == vai! 
a'oxô, a'oxiná vem cá! 

koxi == dá! 
ko'xiná, ku'xiná == dá cá! 

19.3 PARTiCULAS DEMONSTRATIVAS As partícu-
las demonstrativas são usadíssimas no ia tê. Algumas ser
vem como asseverativas (sobretudo na frase nominal), outras 
também como refôrço. Eis as principais: he ( comumente 
elidida), de, nã, ne, ní, no, nu, txí. Muito importantes são 
igualmente as interjetivas epidíticas, entre as quais hlé tem 
maior emprêgo. Exs.: 

a) owehe püli, owê: püli == sou pobre (masc.) 
osohe pü'line, osô: pü'line == sou pobre (fem.) 
i:lefetihe tilyxi, i:lefetí: tilyxi == meu boi é 

bonito. 
owe:he amtí, owe:nu amtí == eu é que sou 

teu amigo. 
oso:he amtine, osonuhu' amtine == eu é que 

sou tua amiga. 
dyoka:nu' == vou mesmo, vou com certeza 
awe:ni' püli == tu é que és pobre 
nekkede iêwene == é por isto que vou matá-lo 
áonã == é você! txhánunã == é aquêle lá! 
oweno a:thô awede i:txhaí == eu sou teu avô 

e tu és meu neto. 

b) nahe == eis; nãnu == eis aqui; bina == eis aqui 
(já vem chegando) ; dina == eis ali, lá vem che: 
gando; txhana == eis ali; nãni == eis aí, aí vai 
andando; natxhánani == eis ali, lá vai andando 
flithya bié == eis a chuva! olhe a chuva! lá vem 

a chuva! 
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As partículas devem ser a forma primitiva donde provên1 
os pronomes e advérbios demonstrativos. E às vêzes há a 
mesma origem para o demonstrativo e o pronome pessoal, 
conforme podemos ver nas raízes o e a de primeira pessoa e 
de segunda: 

a) owê == . eu (masc.); osô == eu (fem.). 
owá == êste; ô (sufixo) == aqui 

b) awê == tu (masc.); asá == tu (fem.) 
A awa == esse 

19. 4 NUME.RAIS CARDINAIS. Os numerais seguem 
o sistema quinário, porque antes só contavam até cinco, e 
h.oje~ . com a influência a civilização. avançam pelo menos até 
cinquenta, mas sempre na base de cinco (e não de dez)· e as 
qu~tro unidad~s _de cad!l' "cinquena" se unem a est~ por 
meio. da prepos1çao thaike ( == acima de, além de) . A primei
ra c1nquena se representa por khoyáfthoa ( == 1 mão) ou 
mesmo por khoyá (== a mão) , e desta se formam as demais. 
Exemplos: 

a) 1 == fathoá (masc.), fathoane (fem.) 
2 == tkano 
3 == lixino 
4 == sa 'totkáno 
5 == khoyá, khoyáfthoa ( 1 mão) 

10 == khoyatkano (2 mãos) 
15 khoyalixino (3 mãos) 
20 == khoyasa'totkáno ( 4 mãos) 

b) 6 == khoyáfthoa-thak-fathoá 
7 == khoyáfthoa-thakê-tkáno 

23 == khoyasa'totkáno-thak-li:xíno 

A par~ir de qua~~o, usa-se tart?-bém o numeral português 
com o sufixo no. Allas, desde o numero seis é hoje a forma 
preferida; exs.: ' 

6 == sêzeno 
7 == ·séteno 

10 dézeno 
20 == vínteno 
80 == oiténtano 

Os numerais em no devem ter sido antigos nomes ver-
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bais em ho, porque tal sufixo é a contração de ne4 ho, tanto 
assim que os índios mais velhos ainda costumam pronun
ciar p. ex. ,tkanyo, li:xinyo (diretamente de tkáneo, lixíneo, 
co~ o desaparecimento da aspiração). Além disso, há um 
plural em newa (por ne-ho-a), como naqueles no1nes verbais; 
exemplos: 

tkánewa == os dois, ambos 
Iixínewa == os três 
khoyaftho:'newa = os cinco 

19. 5 NUMERAIS ORDINAIS. Dos numerais ordinais, 
só há propriamente dois adjetivos. Nos demais casos, em 
geral se usam os demonstrativos (Cfr. 19 .1), ou mais rara
mente os cardinais seguidos de 'mtea, indicando sempre o 
número imediatamente superior . No feminino se acrescenta 
ne. Exs.: 

-.. 

a) klehê primeiro 
ôtská klehê == o primeiro homem 
tyai klehene == a primeira mulher 

quxi == último 
qúxine == última 

b) fathoá'mtea = segundo 
fathoá'mteane. = segunda 

tkáno'mtea == terceiro 
lixíno'mtea == quarto 

19.6 NUMERAIS ADVERBIAIS. O numeral pode 
tornar-se verbo e modificar adverbialmente outro verbo (Cfr. 
22. 3) . O cardinal passa então a ser multiplicativo, e o ordi
nal a designar a localização no tempo; exs.: 

a) dyoká-tkankya == vou duas vêzes 
iftyiká-ftho:ká == caio uma vez 
itkhatykyá-lixinkya == saio três vêzes 
iemka-khoyaftho:ká == piso-o cinco vêzes 

b) kley'niká == ser o primeiro; começar; lid~ra~ 
itkhatykyá-kley'niká == saio em pr1me1ro 

lugar. 

Os números tkano e lixino, quando funcionam como ver-



124 GERALDO LAPENDA 

b.o, tomam o tema tkane e lixine, que são suas formas primi
tivas (Cfr. 19 . 3) . Mas fathoá pode ficar intransitivo ( quan
do multiplicativo) ou perder o sufixo á e transitivar-se por 
1neio de ne (quando distributivo). 

Para formar o distributivo, emprega-se o sufixo sdei, 
mas se encontra ainda a intercalação do numeral tornado 
verbo, sobretudo quando modifica um verbo intransitivo; 
exemplos: 

fathoasdei == de um em um 
tka 'nosdêi == de dois em dois 
wa-tkankya-tykyá == vindes de dois em dois 
tha-fathwnek-noká == vão de um em um 
i-khoyankya-ewkya == mato-os de cinco em cinco 

19. 7 INDEFINIDOS . Os indefinidos são variadms.i
mos na form~ ~ no conc~ito. Alguns só funcionam como pro
nome; a ma1or1a pode ser pronome ou adjetivo. Há os que 
se usam ape!las no plural, outros só no singular, vários em 
ambos os numeras. Finalmente, certos indefinidos são, ao 
mesmo tempo, demonstrativos. Exs. : 

a) efewde == tudo; todos os sêres 
ektoá == todos, todo, tudo 
ekh'lá == muito, muitos 
e:feá, e:liá == muitos 
etkhaleá == alguns, poucos 
efllwa == pouco 

b) se == a gente; alguém 
setykyá == alguém vem 

de == qualquer; tudo quanto 
ôtskade == qualquer homem 
otskãwde == qualquer homem sem exceção 
tane'tkasdête tatetite == faça tudo quanto 

quiser. 
na'xi:ná == alguém 
to:ná == algo 
yali == êsse tal; um tal 
esô == outro; o outro; "alius, alter" 
exitiá == os demais; "ceteri, reliqui". 

Com exceção de ektoá que faz no feminino ektoane ou 
ektosoá, os outros o f orn1am com o sufixo 11e apenas; ex . : 
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ôtská-sô == outro homem 
tyai-sone == outra mulher 
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20 .1 NOME NEGATIVO. Para negar-se o nome, in
dicando carência e formando adjetivos que podem ainda 
substantivar-se, emprega-se o sufixo doá, ~ormalmente pro
nunciado dwá, cognato do verbo doá (== nao haver; faltar). 
Em geral se une a tema ine!idido. Exs.: 

tãtya == alma 
tã'tyadwá == desalmado 

to:khethá == pai, mãe 
to:khethádwá == órfão 

thê == fala 
e:thêdwá == mudo 

fli == pó 
eflídwá == sem pó; limpo 

~ste sufixo doá é rigorosamente a negação do adjetiva
dor toá (Cfr. 12. 2). No plural recebe tô, mais usado que 
sato, e no feminino ne para ambos os números; exs. : 

a) elítwá == o que tem cabelo 
elídwá == o que não tem cabelo 

b) eflídwá == limpo 
eflídwáne == limpa 

eflído:tô == limpos 
eflido:tône == limpas 

20.2 VERBO NEGATIVO. O verbo se nega por meio 
da partícula dode. Esta se liga diretamente. à forma verbal 
relativa; palataliza-se em dyode quando u~1da a verbos do 
segundo grupo, e elide-se em de (por dde) ]Unto aos do ~er
ceiro. Usa-se em todos os modos e admodos, exceto no ~n
perativo e en1 algumas formas derivadas de nomes verbais. 
Vejamos, pelo menos, exemplos de alguns dêles: 

a) iêmdotkya, iêmdode == não o piso 
. iê'mdotkyasê, ie.'mdodesê == n~o o pisei 
iêmdotkyahe, iêmdodene == nao o pisarei 
ie'mdodmã == não o piso? 

ifutydyotkya, ifutydyode == não o pego 
ityã 'deká, ityãde == não caio 
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b) ie'mdoddô == veja! não o piso! 
~e'mdodesdô == veja! não o pisei! 

. 1e'mdodenedô == veja! não vou pisá-lo! 
1futydyoddo == veja! não o pego! 
ityã'dedô == veja! não caio! 

c) ie'mdot'sekê == se eu não o pisasse 
. . ie'm~ot's~skê == se não o tivesse pisado 
~u~~dyot seke == se e~ o não pegasse 
1tya deske == se eu nao caisse 

No imperativo, emprega-se a partícula da sem acento 
n?s ~~upos primeiro e segundo, mas acentuada' no terceiro. 
S1gn1f1ca portanto proibição . Exs. : 

e'mkádaxi == não o pises 
f utykyada == não o pegues 
a 'okdáxi, a 'okdá == não vás 

2~.3 NOME VERBAL NEGATIVO. Para os nomes 
verbais, a negação se f~z c;_om do em qualquer grupo, ha
vendo apenas a palatallzaçao em dyo no segundo; exs.: 

a) ~mdoho == o que não pisa 
~md~:so == a que não pisa 
emdowa == os que não pisam 

b) !e;mdod~á == o que eu não piso 
1e ~dodonkya == a que não piso 
etyadodwa == o que não cai 
etyãdôdonkya == a que não cai 

c) e'mdotwá == o que não tem pisado 
e'mdot'soá == a que não tem pisado 

d) iêmdose == o com que não o piso 
o ' d A 1e m osesne == a com que não o piso 

e) futydyoho == o que não pega 
ifutydyodwa == o que não pego 
!utydyotwa == o que não o tem pegado 
ifutydyose == o com que não o pego 

20.4 FRASE NOMINAL NEGATIVA. Na frase nomi
nal, o complemento predicativo se nega como se fôsse nome 
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verbal em doá, e portanto o masculino recebe dodwa e o 
feminino dôdonkyá É de notar que êste último sufixo se 
acrescenta à forma feminina da palavra. Exs.: 

sá imtí-dôdwa == êle não é meu amigo 
sasá imtine-dôdonkya == e1a não é minha amiga 
owehe püli-dôdwa == não sou pobre ( masc. ) 
osohe pü'line-dôdonkya == não sou pobre (fem.) 
owê sá-dôdwa == eu não sou êle 
sá o: .. dodwá == êle não é eu 
tosá tyai ide-dôdonkya == esta mulher não é mi

nha espôsa. 
ikhot'sa-dodwa, ikhot'sa-doda não é para eu 

beber. 

20. 5 PRONOMES NEGATIVOS Os indefinidos nega
tivos se expressam usualmente pe!os nomes verbais unidos 
ao verbo doá (== não haver; faltar). As vêzes também se 
emprega ~ palavra yasá ( == pessoa, gente) ou os pronomes 
afirmativos na'xi:ná (== alguém) e to:ná (== algo) seguidos 
de verbo na forma negativa. Exs.: 

a) it-sathat'hô do:ká ninguém fala comigo 
(não há quem fale comigo). 

i-seti-kose do:kahe = não darei a casa a nin
guém (não há a quem eu dê a casa) . 

asathat'xí edo:mã'? = não falas com ninguém? 
(não há com quem fales?). 

i-tyai-na:'dónkya edo:ká == não vejo nenhuma 
mulher (não há mulher que eu veja) . 

b) yasá edo:ká == não há ninguém 
to:ná iná:dotkya = não vejo nada 
na'xi:ná iná:dotkya = não vejo ninguém 

21.1 NATUREZA DA INTERROGAÇÃO Interrogar 
é indagar sôbre o que se desconhece, com o fim de conhecê-lo. 

A maneira de perguntar pode ser um tanto i n de f i n i
d a, porque se deseja conhecer meramente o participante de 
um processo verbal, sem fazer menção exata do seu conceito; 
ou algo definida, pois se vai, expressa e diretamente, ao 
conceito do têrmo sôbre que se inquire, como se conhecido 
e quase para pedir uma confirmação quanto ao conhecimento 
(quer do processo, quer dos participantes) . 
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Dividido a interrogação em r e m á t i e a e p a r a r r e
m á t i e a. A primeira se faz sôbre a própria efetuação do 
processo, a segunda sôbre qualquer seu participante ( essen
cial ou acidental). 

Em português, a espécie de interrogação se exprime pela 
entonação, por pronomes, adjetivos e advérbios interrogati
vos e ~o~ locuções peculiares. No iatê, há primeiramente o 
uso comum do modo informativo; há, em segundo lugar, o 
emprêgo da partícula mã (maneira definida) ou o de prono
r11es, adjetivos e advérbios interrogativos (maneira indefinida) . 

21. 2 INTERROGAÇÃO REMATICA . A interrogação 
remática dá ênfase ao verbo. Usa-se a forma verbal relàtiva 
(essencial ao modo informativo), à qual se junta a partícula 
mã, que pelo tom difere do sufixo mã temporal (Cfr. 26. 3) . 
Essa partícula é elidente e se emprega como $Ufixo, mas, nos 
verbos de conjugação transitiva, pode ser colocada logo de-· 
pois do prefixo pessoal sujeito, ficando geralmente elidida; na 
frase nominal, liga.-se ao sujeito (nome ou pronome); exs.: 

a) akhwmã' == bebes? 
akhosmã' == bebeste? 
akho'nemã == vais beber? queres beber? 
akhwkwe:mã' == betie:rias? poderias beber? 
akhoske:mã' = terias bebido? 

b) eb'í-hlêma == êle já está chegando? 
aeki'nemã; am-ekine == queres tirá-lo? 
ane'tkamã, am-netka == tu o queres? 
tapü'límã, tam-pü'line == êle é pobre? 
owá seti tam-tílyxine == esta casa é bonita? 
awêmahe imtí == és meu amigo? 

Quanto ao tom, o mã sufixo, se contém o acento .. prfiici
pal, ocupa o terceiro nível; do contrário, desce para o segun
~o. Mas s~ êle n~o estiver no fim de uma palavra, êsse tom 
interrogativo sera observado na sílaba final dessa palavra; 
exemplos: 

akbwmã' (1-3); etyí-hlêma (1-1-4-2) 
ane'tkamã (2-5-5-2); tam-pü'line (1-4-4-2) 

21.3 INTERROGAÇÃO PARARREMÃTICA. A interro
gação pararremática admite as duas maneiras de pergunta: 
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a definida e a indefinida. Agora, tratarei somente da pri
meira; a outra, estudá-la-ei nas três secções do presente pa
rágrafo (Crf. 21. 4-6) . 

Quando, na interrogação, já se define o participante do 
processo verbal, une-se-lhe a partícula mã, que portanto lhe 
dará ênfase; e tal participante ocupará então o primeiro lu
gar na ordem das palavras. Exs.: 

owema iefnine == eu é que vou olhar para êle? 
owema aina'hasê == foi a mim que viste? 
o:yakmã' ekhone == é água que êle vai beber? 
txhlékdema atyãsê = foi da árvore que c.aiste? 
awe: tima asáwene = é a ti próprio que vais matar? 
owá õtskama ana'hasê =foi êste homem que viste? 
owá ôtskama ta:na'hasê = foi êste homem que te 

viu? 

As frases nominais têm por natureza a intêrrogação pa
rarremática. Só o contexto pode indicá-la como remática, a 
não ser que se substitua pela frase verbal (Cfr. 27 .4). 

a) awêmahe püli = és pobre? tu é que és pobre'? 

b) apü'limã = és pobre? 
awema apü'line == tu é que és pobre? 

21. 4 PRONOMES INTERROGATIVOS. Há duas for
mas de pronomes interrogativos: náxi e tô. A pi:imeira va
ria em gênero e número, e só se aplica a pessoas; a se-gunda, 
invariável, refere-se propriamente a coisas, mas também a 
animais e a pessoas; exs.: 

·a) naxi == quem? que pessoa? 
náxine == quem? que mulher? 
na'xtyoá = quem? quais pessoas? 
náxitkhwa == quem? quais homens? 
náxinetkhwa ==quem? quais mulneres? 

b) ·tô = que? qual? que coisa? 
tonkya = qual? que? 
tónkvahe == Que é? que há? . 
tónkyahe akhokkya == que é que há? você está 

chorando! 
tónkyahe akhokhma? ==que é que há? você es

tá chorando? 
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Ambas podem ter construção verb~l , isto é, cujo predi
cado é um verbo no modo informativo . Mas talvez seja muito 
mais empregada a construção nominal, em que o predicado 
é um nome verbal, ou também um nome qualquer ou um pro
nome; e geralmente se usam partículas asseverativas, como 
he, no, ne, etc . Exs.: 

a) naxi tao:nisê == quem fêz isto? 
na'xikê tsítsine akô == a quem dás o livro? 
tô ana'hasê == que viste? 
tote anetka == que queres? 

b) náxihe a.;tsítsine-kose == a quem dás o livro? 
ton arta:'doasê == que é o que viste? 
ton owá seti tet'hô == quem faz esta casa? 

(qual é o fazedor desta casa?) 

c) toksahe txua makhai == de quem é êsse arco? 
ton'kyat'sáhe akhetkyá == qual é o teu nome? 
náxih owá == quem é êste? 
náxtyon o:thoá == quem são êstes? 
náxineh o:tosá == quem é esta? 

21.5 ADJETIVOS 1,NTERROGATIVOS. Além dos pro
nomes, há os adjetivos interrogativos, que se originam da 
forma tô e são invariáveis em gênero e número: tote (que 
não se deve confundir com o pronome tô unido à preposição 
te regida por verbo) == qual; tônante == quantos. Exs.: 

a) tote ôtská == que homem? qual homem? 
tote tyai == que mulher? qual mulher? 
tote tsítsine == que livro? qual livro? 
tot tyai ana'hasê == qual mulher viste? 
tote otskakê a-tsítsine-kone == a que homem da

rás o livro? 
tot tsítsinet anetka, tot tsítsine anêtkase == que 

livro queres? qual livro é o que queres? 

b) tônante ôtská == quantos homens? 
tônante tyai == quantas mulheres? 
tônante tsítsine o:kê sane == quantos livros há 

aqui? 

21.6 ADVÉRBIOS INTERROGATIVOS. Derivados de 
una, para indicar lugar, e de tô, para outras circunstâncias, 
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há também os advérbios interrogativos, que só admitem a 
construção verbal . Exs.: 

Lugar: 

únai == onde? por onde? 
únakhdi == por onde? 
unde == donde? 
úntui, únati == para onde? 
unde atyí == donde vens? 
úntui a'osê == para onde fôste? 

Modo: 

Fim: 
._ 

tónkyate a-sêtit-tetisê == como fizeste a casa? 
na:tí akhetkya:ní == CQmo é teu nome? (como é ai 

teu nome?) 
na:tí flithya edo:sekê yatytyônine == como, se não 

houver chuva, agiremos? 

tokek a'osê == para que fôste? 
tônete ao:nisê == para que fizeste isto? 

Causa: 

tokê a'osé = por que fôste? 
tokê ôtskak a-makhai-kôdene == por que não que

·res dar o arco ao homem? 

O tempo é hoje expresso geralmente pelas locuções tot 
tytyaikê (== em que dia?) e tote ó'lakê (== a que hora? en1 
que momento?) A forma tõma (== quando?) está desapa
recida. 

21. 7 INTERROGAÇÃO DUBITATIV A. Para significar 
dúvida na interrogação, emprega-se tanto o modo dubitativo 
como o presuntivo: aqui ambos se equivalem, embora o se
gundo exprima ainda certo descrédito. 

No modo dubitativo se usa a partícula khiwé, às vêzcs 
seguida de he, mas no presuntivo há a construção normal 
unida a mã. Aos pronomes se acrescenta tí. Exs.: 
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a) etyine-khiwéhe == será que êle virá? 
tatetisê-khiwé = por ventura êle fêz? 
ekaká-khiwé == por ventura êle é bom? 
atetkeá-khiwé == será que você faria? 

b) etyin-4'lama = será que êle virá mesmo? 
tatetis-elama == será que êle fêz mesmo? 

c) to:tí ina'hasê == que será que vi? 

21.8 RESPOSTA A INTERROGAÇÃO. No caso de 
pergunta definida (que no iatê recebe a partícula mã) a 
resposta pode ser dada por meio dos advérbios qãhã' (== sim) 
e io ou i:o (= não), ou pe!o verbo nen (== fazer; ser), ou fi
nalmente, mais usado, pela repetição da palavra sôbre que 
se interroga. Exs.: 

akhwmã' == estás bebendo? 
ikhô (ou inen) == estou bebendo 

awa ith'lô tam-aksane == êsse cachorro é teu? 
qãhã' == sim; iksahe == é meu; tanen == é 

apü'Iimã = és pobre? 
io == não; ipü'lindode == não sou pobre 

ipü'limã = sou pobre? 
qãhã' == sim; apü'line = és pobre; anen == és 

awêma atyãsê = foi você que caiu? 
owehe == fui eu 

sa:tímahe = é verdade? 
sa:tihe = é verdade 

txhlékdema atyãsê = foi da árvore que caiste? 
txhlékde = (foi) da árvore. 

Quando se trata de pergunta indefinida, responde-se com 
o participante (já definido) , ora sozinho, ora acompanhado 
do verbo. ~ste se põe no modo informativo epidítico ou 
anafórico, dependendo de querer-se ou não mostrar 
ao interlocutor a efetuação do processo, mas, na primeira 
condição, pode-se usar também o descritivo epidítico, mor
mente quando se colocam as palavras na sua ordem lógica 
(sujeito + verbo + complemento). Exs.: 

tot tatetisê == que fêz êle? 
sêtite == uma casa. 
sêtit tatetisê == f êz uma casa. 
sêtit tatetisdô == veja! fêz uma casa. 
tatetkyaseno sêtite == veja! fêz uma casa. 
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únai makhai tã == onde está o arco? 
o:kê == aqui 
o:k tã == está aqui 
o:k tado == veja! está aqui 
tãkano o:kê == veja! está aqui 

úntui a'ô == para onde vais? 
íttyui == para casa 
íttyui dyô == vou para casa 
íttyui dyodo == veja! vou para casa 
dyokano íttyui == veja! vou para casa. 
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Se a resposta se baseia em informação alheia, emprega
se o modo imputativo, que é o próprio informativo epiditico 
acrescido da partícula te . Exs.: 

tot tatet~ = que faz êle? 
sêtit tatetdyote = segundo dizem, está fazendo 

uma casa. 
owá õtská ekakmã' == êste homem é bom? 

ekakdote == dizem que é 

Finalmente, quando a uma pergunta dubitativa se res
ponde também dubitativamente, substitui-se khiwé por 
khiwá, e, no presuntivo, elama perde naturalmente o mã. 
Do contrário a resposta é a comum. Exs.: 

etyi-khiwéhe == será que êle está vindo? 
etí-khiwá == talvez esteja 
etyí == está, sim. 
etydyote == dizem que está 

etyí-elama == será que êle está vindo mesmo? 
etyí-elá == parece que sim 
.etyí == está, sim . 
etydyote == dizem que sim 

22. 1 PREPOSIÇÕES. As preposições, como no tupi
guarani, colocam-se depois da palavra (ou complexo de pa
lavras) regida por elas. Charmar-se-iam melhor de "posp~ 
sições", conforme o fêz Montoya no guarani, e como sugeriu 
Figueira quanto ao tupi. Exs. : 
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õtskakê == ao homem 
ôtská-kakkê == ao homem bom 
i-õtská-na:'do:kê == ao homem que vejo 

Algumas são simples, outras são locuções; muitas ad-
1nitem alomorfia obrigatória (dependendo do grupo nomi
nal a que se ligam), várias têm formas opcionais. Exs. : 

Simples: 

i == por, através de; 'khdi == por, pelo lado de; ma, 
tama == por, em busca de; te == com, por meio de; 
'tole == com, em companhia de; lai, lyai == com; 
kê == em, a, para; tui == para, em direção a; 
khôfe0 a == par~,, destinado a; fmã == para, quanto 
a;, de == de, desde; lima == entre; sesa == acima de, 
além de; tatô -= defronte de; 'tatha, 'kenkva, , . 
'kob'la == por causa de; etc. 

Locuções: 

kosekê == fora de; koseti == para fora de; kesei == 
como, igual a; keseikê == perto de; kêlyade == de 
longe de; tsthathai == por trás de; thei == na fren'!" 
te de; thakê == acima de; hetei == antes de; dó'· 
tkakê == no meio de; dôsesde == depois de; etc. 

Alomorfias: 

tui, tyui, ti == para 
de, di == de 
te, ti == com 
kê, kwê == em, a, para 

Formas opcionais: 

te, t == com; kê, k == em, a, para; ma, m == em bus
ca de; de, d == de; 'tole, 'tol, 'tele, 'tel, 't'le == com. 

Chamo de e s s e n e i a i s as preposições te, kê e ma 
(que se transforma em tama quando unida a prefixo pes
soal), porque servem gera!mente para indicar complemento 
relativo (Cfr. 23 .1-2) . 

A preposição te, com nomes de partes do corpo e outros, 

• 
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significa a posição em que êstes se encontram ou ficam, 
quando servem de adjunto a verbos como "estar, andar, 
correr, cair, pôr" . Exs. : safe:te == em pé, de pé; satfote == 
de cabeça; satsatstê == de costas; sasittê == de barriga; 
sakoltê == de nádegas; sakha:thite == de joelhos; etc. E sem
pre recebem o prefixo reflexivo em qualquer pessoa. Exs. : 

sasitt ityãká == caio de barriga 
sakha:thite dyãká == estou de joelhos 
satsatstê itãnkya == ponho-o de costas 

22. 2 CONJUNÇÕES. As conjunções coordenativas têm 
forma própria, quase sempre derivada de demonstrativos, e 
vêm normalmente no comêço da oração. Exs.: 

nema == e, e então 
ne:de == e também 
nêmake, úmake == ou; quer ... quer 
khonefã' == contudo 
nekalwá == apesar disto 

etc. 

As subordinativas confundem-se, na maior parte, com as 
preposições.,e, como estas, colocam-se depois do verbo. Algu-
1nas no entanto são simples sufixos verbais. Exs.: 

ikhwkwá-kê == porque bebo 
i:khwkwas-kê == porque bebi 
ikhwkwá-hetei == antes que beba 
ikhwkwá-thui == enquanto bebo 
ikhw-mã == quando bebo 

22. 3 ADVÉRBIOS . Algumas vêzes, os advérbios são me
ras locuções preposicionais na terceira pessoa do singul~r, 
porque as preposições são palavras relativas, e os advérbios 
absolutas; outras vêzes, representam-se por partículas (Cfr. 
22. 4) que servem de sufixo à palavra por elas modificada; 
em muitos casos, têm forma própria isolada. Exs.: 

a) thakê == em cima de (prep. ) 
ethakê == em cima ( adv.) 

,sotya == tarde 
so'tyakê == de tarde 
sõ'tyãwma == à tardinha 



136 GERALDO LAPENDA 

dútxia == meio-dia 
du 'txiakê == ao meio-dia 

ftheyá == noite 
ftheikê == de noite 

b) -dode == não 
-wa:tí == muito 
-nái == até agora 
-na == só, apenas 
-lahê, -le, -lahele == também 

c) qãhã' == sim; io, i:o == não 
soma == amanhã; so'masô == depois de amanhã 
sóndoma == cedo; suti == de dia 
o:nima, unima == hoje 
úntima == ontem; antúntima == anteontem 
muká == já, agora; khwmasã' == devagar 
aiti:tiwa == às vêzes; thiti == à-toa 
kaskê, saskê == de nôvo, outra vez 
fede == quanto mais, com maior razão 

Um verbo pode aglutinar-se à forma absoluta de outro 
v~rbo e passar a ter função adverbial. Para isto, os adjetivos 
e mesmo algumas partículas se tornam verbo e servem de 
modificadores verbais; exs. : 

a) a:lane == estar atrasado 
itykyá-a:lankya == chego atrasado 

b) e-xkyá == rápido 
itykyá-xkyaká == chego ràpidamente 

e-lka == mau 
iná:ká'Jkaká == vejo mal 

fathoá == um 
iftyiká-fatho:ká caio uma vez 

c) ikhwkwá == bebo 
ikhwkwa'noka == vou bebendo 
ikhwkwa'teká == estou bebendo 

. ikhwkwá-yo:ká == posso beber 

22. 4 INTERJEIÇÕES. Em sua maioria, as interjeições 
do iatê são palavras isoladas, mas algumas só existem como 
simples partículas. Aliás, muitas vêzes, tenho mesmo cha
mado a tôdas de partículas (Cfr. 29.3). 

• 
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ay, uy == ai! ui! (dor); xé:w == fu! (desprêzo, noje) 
qãqã',qãqãqã', ku: == ui! oh! (dor, susto, admiração) 
yaankya == ui! (susto, espanto) 
eha == puxai (espanto, admiração) 
e'haqá, zaqá, saká == puxa! (impaciência) 
êwaq == coitado! 
a:ga == vá lá! seja! 
kahlê, kaf'lê == basta! 
'dakhano == espera aí! 
qaqê == alô! olá! 
xtey = olá, vocês todos! 
wey == olá, homem! 
salyasá == olá, mulher! 
kawê, kawê-wêy = eia! avia-te, homem! 
ka:sá == eia! avia-te, mulher! 
kelyá, kelyáq, kelyá-fô == obrigado! agradecido! 
i:a, i:a-yoph, i:a-yophw == obrigada! agradecida 

Como estas, há outras ainda, sobretudo em forma de lo
cuções. As interjeições qãqã', qãqãqã', yaankya, saká, a:ga, i:a, 
i:a-yoph, i:a-yophw, usam-nas só as mulheres. 

22. 5 PARTtCULAS. De preferência, denomino partí
culas aquel'as palavras que não se empregam isoladas, com 
significação independente, mas aglutinadas, equivalendo 
quase sempre a verbo ou pronome, a modificadores de nome 
ou de verbo, a interjeições; e entre elas, igualmente as prepo
sições simples e as conjunções subordinativas. Em sentido 
lnais lato, sê-lo-iam também os sufixos em geral. 

São inúmeras e de uso freqüente na língua iatê. Há as 
demonstrativas e as asseverativas; há modais, opinativas, 
quantitativas, intensiv~s, aspectuais, temporais, etc.; há as 
interjetivas. Elas, por si, ocupariam um volumoso tratado. 
No presente trabalho, encontram-se esparsas por tôda parte. 

Algumas se unem à forma absoluta de uma palavra (no
me ou verbo), outras à relativa. E existem as que recebem 
sufixo verbal . 

Como exemplo, focalizarei aqui apenas as oriundas ~e 
certas raízes (hi ou ho, li ou lo, ta, si, yó, de, do, ti, na). Nao 
perderei a oportunidade para incluir outras palavras que 
destas se derivem: 
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1) hya, ya (refôrço de adjetivo) exs.: 

laiá == quebrado 
laihya, laiya == quebrado em muitos lugares 

ehweá == derrubado 
ehwehya, ehweya == derrubado em vários lu

gares 
ehweane == derrubada 

ehwe'hyane, ehwe'yane == derrubada em vá .. 
rios lugares 

ya (diminutivo; inferioridade); exs.: 

khoho ==mão 
khôhoya == mãozinha 

itõá = gavião (espécie de gavião médio) 
itóya = gaviãozinho (espécie de gavião pe

queno) 
yak eya = o menor que nós, o menor de nós 

2) hwa, wa (alomorfes de hya, ya); exs.: 

êsoa = azul 
êsohwa, êsowa == azuí em várias partes 

wa (diminutivo; carinho; amabilidade, cortesia)~ 
exemplos: 

õtská = homem 
õtskãwa == homenzinho 

íka = meu filho 
íkãwa == meu filhinho 

atkôhoxi == entre! (ordem; permissão) 
atkôhowaxi = entre, meu bem! entre, por 

favor! 

wa (unida a outra partícula: precisão); ex.: 

etymã' == quando chega 
etyiwma == exatamente quando chega 

wa (sufixo de pronome demonstrativo ou plural de 
agente verbal); exs.: 

owá, awa, txiwa, txhanwa, etc. 
êwewa, ew'wa == os que matam 
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wne (wa+ ne) (cuidado); exs.: 

itetkyã'wneká == faço-o cuidadosamente 

wa:tí (superlativo) == muito; ex.: 

e'txhõlõã'wa:tiká está quentíssimo 

3) liá (frequentativo) muitas vêzes; exs.: 

atykyá-liá-sêhlê = já vieste muitas vêzes 
ikho'kkya-liá-ká == choro muitas vêzes 
kho'khe-Iiá == chorão; que chora muito 

kho'khe-Iiáne = chorona 

lya (refôrço de adjetivo) == completamente; exs.: 

lahiá == rugoso 
Iahilya = rugoso em tôda a superfície 
lahi'lyane == rugosa em tôda a superfície 

lya = muitas vêzes e há muito tempo; ex.: 

itsfo'ne-lya-ká == outrora eu costumava caçar 
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lyá (magnificência, superioridade = reverência); 
mas, em algumas palavras, indica desprêzo; exs.: 

awê =você 
awê-Jyá == o Sr. 

tupía == o negro 
tupi'a-lyá = o negro (diz-se com desprêzo) 

lyãwa (pena; às vêzes, zombaria); exs. 

owê·Iyãwa == coitado de mim! 
e'tholyã'uka == coitado! está morrendo! (diz-se 

também com ironia). 
lyãosone (lya+wa+ sone) (pena); ex.: 

e'tholyã'osónkya = ah! que está morrendo! 

elyá (unido ao modo intencional) = grande desejo 
acompanhado geralmente de imprecação; exs.: 
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e'thotelyá = tomara que êle morra! 
aftyi'telyá == tomara que caias! 

) 

4) lwá = desfazer-se logo ou tornar-se inane o que se 
iniciou; exs.: 

ityãká-lwá == estava já caindo; quase caía 
ito'we-txo'nesê-lwá == estive a ponto de trazer o 

fogo. 
dyo-lwá == vou em vão 

lwate == apesar de, embora, não obstante; ex.: 

dyoká-lwate == embora eu vá, ... 

lá (refôrço); ex.: 

tefnila'deká == e até mesmo nem olhou para êle 

la (alomorfe raro de lya) == completamente; exs.: 

khaloá = magro 
khalõla == completamente magro 

khalõane == magra 
khalõ'lane == completamente magra 

elá (presumibilidade, probabilidade); exs.: 

noselama == será que êle foi mesmo? 
noselá == parece que foi 
nonela == parece que irá 
soma etyi'nehlelá == provàvelmente deve ir amanhã 

5) taká == querer (sem determinação), desejar, estar 
com vontade de, pretender. Alomorfes: tyaká (2.0 

gr . ) e tka ( 3. 0 gr . ) ; exs . : 

ikhwtakká == quero beber 
ifutytyakká == tenho vontade de pegá-lo 
dyo'tkaká == quero ir, pretendo ir 

tne = aceitar; ex.: 

i.kho'tneká = aceito beber 
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netka (1º) == querer, desejar (Rege te); exs.: 

sêtite ine'tkaká == quero uma casa 

141 

tane'tkaká aya:thénkyate = êle deseja que fales 
iatê. 

netne = consentir, permitir; ex.: 

ine'tneká = consinto-o 

6) siá = só agora é que; justamente, precisamente (in
tensifica o tempo); exs.: 

ityí-siá-ká = só agora é que venho 
soma ityí-siá-kahe = só amanhã é que virei 

7) yoá = conveniência, necessidade; permissão (mor
mente nas interrogações) (11); exs.: 

ya'wkwa-yoá-siá fítywai = agora sim, podemos an
dar pelos campos. 

aotskánete atiaká-yo:ká == para sêres homem con-
, ' vem cresceres. 

atkhatykyá-yo:mã' == podes sair? 

8) deá == logo, ligeiro. Alomorfes: diá (2.0 gr.) e dya 
(3.0 gr.); exs.: 

ikhwde:ká = bebo logo 
ifutydi:ká = pego-o logo 
dyo'dyaká = vou logo 

10) Compõe-se talvez de ne <=ter) e não se deve confundir com netka (de 
ne = dizer) cuja regência é kê e objeto direto ; exs.: 

at ine'tkaká = quero-te, desejo-te 
iak ne'tkaká = quero dizer -te 

11) Para indicar o poder fisico ou t ambém a habilidade, há o verbo re
flexivo sakfakhí .regendo o modo intencional ou o futuro do descritivo 
epiditico; exs . : 

isakfak~yá íhote (ou íwkwama) = posso andar 
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dine == apressar-se em fazer algo; ex.: 

ikhôdinkya == começo logo a beber 

9) doá == acabar de. Muitíssimo usado no admodo tem
poral . Exs.: 

ikhwkwá-do:ká == acabo de beber 
ikbwkwá-do:mã' == logo que bebo 
ikhwkwá-doãwma == imediatamente depois que 

bebo. 

sodoá == ter necessàriamente de fazer algo sem que 
haja como evitá-lo; ex.: 

iêwkyai-sodo:ká == tenho de matá-lo 

10 :tí (he + tí) == próprio, mesmo; exs.: 

owá:tíkê == aqui mesmo; neste mesmo lugar 
owe:tí == eu próprio 
sa:tí == êle mesmo; real, verdadeiro 

tiá == grande, alto; exs.: 

õtská-tiá == homem alto 
etiaká = é grande, é alto 

tní = engrandecer, honrar; ex.: 

ietniká == aumento-o; honro-o 

wa:tí (wa-he-tí) == muito 

ikho'wa:tiká == bebo muito 

11) na == mesmo, próprio; só, apenas; sempre, exs.: 

o:na sakhdeká == conheço-me a mim mesmo .. , 
owewna == so eu, apenas eu 
ikhwkwántena iwkwa == vivo só bebendo (sempre 

bebendo) 
õtskana e:thenkya == só o homem fala 
etyaknántena ewkwa == vive sempre caindo 

na (Entra na formação de interogativos ou, unida a 
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he elidido, para transformá-los em indefinidos); 
exemplos: 

naxi == quem? na:tí == como? tônante == quantos? 
tonkya (tô-na-ka) == que? tónkyate == como? únai 
== onde? por onde? 'wnai == enquanto; únati, úntui 
== para onde? unde == donde? na'xi:ná == alguém, 
pessoa; to:ná == algo, coisa; to:na:tí ·== alguma ra
zão (desconhecida); to:na:tikê por alguma ra
zão, não sei por que; etc. 

ná == aqui, cá; agora; exs.: 
1 

a'oxiná == vem cá! 
afehe ko'xiná, khwayá == dê cá o pé, meu louro! 
o:k tãk-nái == está aqui até agora. 

Infelizmente não posso continuar com esta descrição, o 
que me não impede de falar ainda sôbre ey, muito usada (fa
cultativamente) no vocativo e no imperativo, e para compor 
outras partículas interjetivas; exs.: 

a) i:thô == meu avô; ó meu avô 
i:thwey, i:they == ó meu avô 

Nalenkya == Nalênquia (nome próprio de 
mulher) 

Nalen'kêy == ó N alênquia 

b) akho'xêy == eh, beba! (pedindo e chamando a 
atenção). 

efniha: 'xêy == espie só pra êle ! 

c) wê + ey == wey (== olá, homem!) 
kê + ey == key ( == com que então ... ! ) 
xto + ey == xtey ( == olá, vocês todos! ) 

22. 6 ALOMORFIAS DAS PARTíCULAS. Muitas par
tículas e sufixos têm alomorfias, para ser unidas à palavra 
antecedente, de acôrdo com o grupo (Cfr. 10. 3) a que 
esta pertença, conforme podemos ver no seguinte quadro 
(parcial): 

., . 
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t . 

1 1 

1.0 gr. 2.0 gr. 1 
J 

3.0 gr. 1 

1 
1 J Cfr. 13.4 tosoá tyosoá 
1 

t 'soá 1 
1 toá tyoá twa l Cfr. 13.4 

\ 

1 Cfr. 13.2 doá dyoá 
1 

dwa 1 Cfr. 16.5 deá diá dya 1 
taká tyaká tka Cfr. 22.5 
tui tyui ti Cfr. 22.1 
dode dyode de Cfr. 20.2 

• Cfr. 17.2 nene nme ne 
sone xone sne Cfr. 16.5 
sekê xikê ske Cfr. 26 .4 

• sesne x1sne sene Cfr. 13. 3 . se, s Cfr . 13.3 se XI . 
1 ne Dl ne, n Cfr . 17.1 

de di, de 1 de, d Cfr . 22 .1 
te 

1 
ti, te 1 te, t Cfr. 22 .1 

t 

te ti 1 te Cfr. 26 .5 
ho ho 1 ho, o Cfr. 13.1 
hosô hosô 1 :so Cfr. 13.1 

1 

22.7 CATEGORIA DO GRAU. O comparativo no 
iatê se obtém pela mera construção sintática . Assim mesmo, 
apenas há contraposição essencial entre igualdade e desigual
dade, porque, nesta última, o índio só considera o compa
rativo de superioridade, embora hoje a influência portuguêsa 
procure mudar essa estrutura, fazendo com que um equiva
lente ao de inferioridade apareça na língua . Não é pois fun
damental (como em português) a oposição entre êstes dois 
tipos de comparativo. 

Na desigualdade, inclui-se o superlativo relativo, que no 
iatê difere do comparativo de superioridade somente porque 
neste se comparam dois indivíduos (ou grupos de indivíduos), 
naquele se faz a comparação de um com todos ou com mui
tos. Há portanto desigualdade numérica nos indivíduos que 
compõem cada grupo; mas geralmente só pelo contexto se 
conhece a outra diferença (existente p. ex. em português), 
isto é, que no comparativo de superioridade há dois campos 
completamente distintos entre si, no superlativo relativo um 
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ou mais indivíduos se sobressaem dentre todos os do mesmo 
campo. 

I) I g u a 1 d a d e: O comparativo de igualdade se constrói 
por meio do verbo ni (== imitar, igualar) colocado no gerún-
dio ( Cfr. 26 . 5) ou também na voz reflexiva dos modos alo-
cutivos. Êste verbo rege objeto direto e, quando reflexivo, a 
preposição te (quase sempre elidida em t, que na linguagem 
fluente forma um todo com a partícula sa). Pode-se usar 
ainda a preposição kesei ( == como) , equivalente a "like" do 
inglês . Exs.: 

Meu avô é tão grande como tu == itfê etiaká á:nite 
(meu avô é grande igualando-te) . · 

Teu irmão é tão bom quanto o meu== 
a:sô ekakká iksá:nite (teu irmão é bom, igualando 

o meu). 

a:sô ekakká i:sô:nite (teu irmão é bom, igualando 
meu irmão) . 

a:sô iksá ekakká-t'sá:niká (teu irmão iguala-se ao 
ser bom do meu) . 

Gosto de ti tanto quanto teu irmão == 

iathwaká a:sô:nite (amo-te, igualando o teu irmão). 

iathwaká a:sô athwaká:nite (amo-te igualando o 
amor de teu irmão para contigo) . 

Gosto de ti tanto quanto de teu irmão == iathwaká a:sô ic
thwaká:nite (amo-te igualando o meu amor para 

com teu irmão) . 

~le fêz a casa como eu == sêtit tatetkyá í:nite 

Falo como um índio == dyathneká set'so kesei 

2) D e s i g u a 1 d a d e: Indica-se a desigual~a~e com a 
preposição sesa ( == acima de, além de; de prefer~nc1a a ; em 
comparação de) que corresponde a "prae" do 1a;t1m. Com. os 
pronomes eya ( == pouco, pequeno; de pouca idade ou im-
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portância) e ekh'lá (== muito; de grande idade ou importân
cia), encontra-se igualmente a preposição kê de posse. 

Exemplos: 

i:sô etiaká atfê sesa == meu irmão é maior que teu pai. 

iti tatilyxinkya aksá sesa (ou ati sesa) == minha casa é 
mais bonita que a tua. 

asesa ekakane == melhor (mais boa) que tu 

i:xí isesa tafê:tonkya == meu irmão trabalha mais que 
eu. 

ik eya == o menor que eu, o mais moço que eu, o infe
rior a mim. 

ik ekh'lá == o maior que eu, o mais velho que eu, o su
perior a mim. 

yak ekh'latkhwa == nossos maiores (antepassados). 

i:xí ises-eya tafê:tonkya == meu irmão, menor que eu, 
trabalha. 

otskawde sesa eya == o menor de todos os homens 

tyáiwdene sesa êyane == a menor das mulheres 

iti efewde sesa tatílyxinkya == minha casa é a mais bo
nita de tôdas. 

ektoá sesa ekaká == o melhor de todos 

O pronome eya poderá servir, transf armado na locução 
êyãuke ( == em pequena proporção) , para significar o nosso 
comparativo de inferioridade. Exs.: 

i:xí isesa êyãuk fê:tonkya == meu irmão trabalha me
nos que eu. 

iti êyãuk tatílyxinkya aksá sesa == minha casa é menos 
bonita que a tua. 

Qualquer outra espécie de grau se forma com o auxilio 
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de partícu!as ou adjetivos que indiquem quantidade, inten
sidade e grandeza. Assim temos: 

1) S u p e r 1 a t i v o a b s o 1 u t o: Com as partículas 
hya ou ya, hwa ou wa, lya, tí, wa: tí ( Cfr . 22 . 5) ou às vêzes 
o adjetivo kh'lá (== muito, grande). Exs.: 

laiá == quebrado 
laihya, laiya == muito quebrado 

.f edoá == fino 
flithya fedóya == chuva fininha 

êdewa == verde 
êdeuhwa, êdeüwa == verde em muitas partes, 

muito verde. · ~ 
etsdaká == torto 
etsdalya == completamente torto 

txi:'txiá == preto 
txí:txilya == totalmente preto 

e'lka-kh'lá == muito ruim, péssimo 
owá otská ekaka'wa:tiká (ou ekakka:tiká) == êste 

homem é muito bom. 
e'txholoã'wa:tik o:kê == está muito quente aqui 

2) A u m e n ta t i v o: Com os adjetivos tiá ( == gran
de, alto) e hésa (== um tanto grande, um pouco mais forte), 
ou a modo .de partículas: tí e hésa, usadas preferlvelmente 
para compor nomes que encerrem um conceito novo, e. uni
das à forma nomiaal relativa, porque o sufixo passa então 
para depois da partícula. Neste caso, o hé (de hésa) se eli
de, vocalizando-se em i ou a1.ongando a vogal antecedente 
quando esta f ôr e ou i. Exs.: 

a) õtská tiá, õtská hésa == homem grande 
tyai tiane, tyai hésane == mulher grande 
seti tiá, seti hésa == casa grande 
otská etiaká, õtská ehéska == o homem é grande 

b) lefeá == veado 
lefeá hésa == veado grande 

i:lefê == meu veado 
lefetiá == boi 

i: lef etí == meu boi 
(lefê-hésa-ká) lefe: 'saká == bode 

i:lefe:sa == meu bode 
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3) .:\ t e n u a t i v o: Com as partículas tyoá e saká, já 
estudadas (Cfr. 12. 2) . Esta última, que é uma variação de 
hésa (sem hé), não só se emprega com nomes de côres., m~s 
serve também para formar espécies semelhantes de an1ma1s, 
plantas ou frutos . Exs.: 

a) txdeá == verde 
(txdé-sa-ká) txdéska == esverdeado 

txleá == vermelho 
(txlé-sa-ká) txléska == avermelhado 

fu 'xiá == cinzento 
(fuxi-sa-ká) fúxixkya == acinzentado 

b) do'nesaká == cana-de-açúcar 
do't'saká == batata-doce 
na't'·saká == feijão 
wa't'saká == peru 
txa:toska = abelha (espécie) 
suska == arapuá 
lekhaska == maribondo 
txaska == jabuti 
khde'lsaká == tamanduá-bandeira 

etc. 

4) D i mi nu ti v o: Com as partículas ya (12) e wa 
(Cfr. 22. 5) ou o adjetivo 'kka (== pequeno). Exs.: 

õtská'kka =homem pequeno 
tyái'kkane == mulher pequena 
õtskãwa == homenzinho 
thafaya == bracinho 

O sufixo ya é muito comum para indicar a espécie de 
animal menor, reservando-se saká para designar a maior ou 
um tanto mais forte ou de muita semelhança, e há para isto 
vestígios do emprêgo da partícula ke ou ké, sempre com 
valor de aumentativo; exs.: 

khdelka == tamanduá 
khdêlaya == tamanduá-mirim 
khde'lsaká == tamanduá-açu 

12) Aqui talvez se trate do próprio adjetivo eya <= pequeno, pouco) deri
vado da partícula hya ou ya. 
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itOá = gavião (espécie média) 
itóya == gavião (espécie pequena) 
itwkweá == gavião (espécie grande) 

txaká == cágado (aquático) 
txaska == jabuti 
txa'keá == tartaruga 

' 
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QUARTA PARTE 

23 .1 COMPLEMENTOS VERBAIS. Como participan
tes do processo, existem, além do sujeito, os complementos 
verbais: objeto direto, complemento relativo, adjunto ad
verbial. 

Nos verbos fluitivos, a fluição pode ser circunscrita ou in
circunscrita na órbita do sujeito. Quando é incircunscrita, há 
necessàriamente a exigência de um comp~emento para inte
grar essencialmente o conceito do processo, ao qual se liga 
dir~amente: temos o o b j e t o d i r e t o. 

Por outro lado, encontram-se no iatê processos, absolutos 
em seu conceito, mas que podem ter complemento. :mste indica 
simplesmente aquêle em relação ao qual êles se realizam . A 
relação pode ser essencial ou acidental. No primeiro caso, 
aparece o e o m p 1 e me n to r e 1 a til v o, regido normal
mente por verbos fluitivos circunscritos e correspondente em 
português a um complemento objetivo; no segundo, temos o 
adjunto adverbial. 

23 . 2 REGÊNCIA SIMPLES. A regência verbal no iatê, 
ora é igual à do português, ora oposta, ora completamente 
estranha. Verbos há que só exigem um complemento es
sencial: 

Uns regem objeto direto; são todos transitivos; exs.: 

khdê == conhecer, saber 
iekhdeká == conheço-o 
thaikhdeká == ê!es me conhecem 

thuli == cortar 
ithulkyá == corto-o 
i-txhlék-thulkyá == corto madeira 
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Outros recebem complemento relativo, sempre acompa
nhado de preposição,e podem ser transitivos ou intransitivos. 
As preposições em geral são kê, te, ma; rarlssimamente apa
rece alguma outra; exs.: 

khô == beber ( + kê) 
o:ya-k ikhwkwá == bebo água 

fãlne == não acertar ( + kê) 
i-k tafã'lneká == não acertou em mim 

kehá == comer ( + te) 
txídyo-t ke:ká == êle come peixe 

kfala == ouvir, sentir ( + ma) 
ya:thema tyfalka == ouço o iatê 

No complemento relativo incorporo o transobjetivo que 
inteira o sentido dos verbos depoentes, reativando-os. A 
preposição é sempre te; exs. : · 

tatílyxinkya == é bonit9; é belo 
ita-t tílyxinkya == embelezo-o 
isa-t tílyxinkya == embelezo-me 

iphõ'neká == levanto-me 
itha-t phõ'neká == levanto-os 
thai-t phõ'neká == levantam-me 

23. 3 REGtNCIA COMPOSTA. Mas há verbos cuja re
gência é composta: pedem, ao mesmo tempo, dois comple
mentos essenciais: 

. a) Objeto direto e complemento relativo (ou transobje
tivo) ; exs . : 

kô == dar 
ia-k seti-koká == dou-te uma casa 

dewene == dever 
ita-k dewenkya setke == devo-lhe uma roupa 

keyni == ensinar 
iakey'niká ya: the-te == ensino-te o ia tê 

b) Ambos rela.tivas, podendo um ser transobjetivo; exs.: 

atxhane == comprar fiado (pessoa: + kê; coisa: 
+ma). 

t 

l 
1 
~ 

\ 
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ita-k atxhã'nekasê ítke-ma == comprei-lhe fia
do a roupa. 

\ 
\ 

Nos verbos intransitivos, quando tornados causativos, 
o sujeito passa a funcionar como objeto direto. Se o verbo 
era transitivo, seu sujeito fica então indeterminado, nias às 
vêzes vem expresso, regido pela preposição i; exs. : 

o:ya-k ekhwkwá == êle bebe água 
o:ya-t iekhwleká == dou-lhe de beber água 
o:ya-k iekhwnenkya == faço-o beber água 

taakey'niká ya:the-te == ê!e te ensina o iatê 
iakey'nineká ya:the-te == faço que te ensinem 

o ia tê . 
iakey'nineká ya:the-te ta-i == faço que êle te 

ensine o ia tê. 

As vêzes, dois verbos sinônimos têm regência diversa. 
Às vêzes, há para o mesmo verbo dois tipos de regência, quase 
sempre com nôvo significado; exs. : 

a) pedir == 

demine (pessoa: + kê; coisa: + ma) 
kwmasi (pessoa: + obj. dir.; coisa: ·+ ma) 

dar == 

kô (pessoa: + kê; coisa: + obj. dir.) 
tí (pessoa: + obj. dir . ; coisa: + te) 

b) fetfe == perguntar 

(pessoa: + kê) 
(coisa: + obj. dir. ou te) 

doá == não ter ( + kê) 
== perder ( + te) 

23. 4 CONCORDANCIA EM GtNERO. O adjetivo con
corda obrigatàriamente em gênero com o substantivo, quer 
tenha valor de adjunto, quer de complemento predicativo. Por 
isto é sempre biforme, recebendo ne ou sô (e suas variantes) 
no feminino; exs.: 
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õtská kaká == homem bom 
tyai kakane == mulher boa 

owá õtská ekaká == êste homem é bom 
o:t'sa tyai ekakane == esta mulher é boa 

c,om, nomes absolutos, principalmente de animais, o gé
nero e so representado pelo adjetivo porque a concordância 
se faz .Pelo sentido. Compare-se a 'forma absoluta Iefetiá 
( == boi, vaca) com as rela tivas lef etí ( == boi) e lef e tine 
(== vaca): 

i:lefetí: tilyxi == meu boi é bonito 
i:lefetine: tílyxine == minha vaca é bonita 

txua lefetiá: tilyxi == aquêle 
txíut'sa lefetiá: tilyxine 

bonita. 

boi é bonito 
aquela vaca é 

23. 5 CONCORDANCIA EM NúMERO. A concordân
cia ~m número não é obrigatória. Basta mesmo que o subs
tantivo ou o adjetivo receba o sufixo de plura1, e é aliás o 
melhor; exs . : 

homens bons == 

õtskasato kaká 
õtská kaktô 
õtská kakasato 
õtskasato kakasato 

êles são pobres == 

sasato: püli 
sá: pü'lisáto 
sasato: pü'lisáto 

É por. isto que na terceira pessoa um sujeito de plural 
pode seguir-se de verbo no singular; ex.: 

fea'nesáto noká == alguns meses se passaram 

. 23. 6 C~L~CAÇÃO. A palavra que rege vem depois da 
regida: o,.. adJet1~0. segue o substai;tivo, e o advérbio a pala
vra por e1.e mod1f1cada; as preposições (Cfr. 22 .1) vêm de-

I 

.! 
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pois do nome, e as conjunções subordinativas (Cfr. 22. 2) 
depois do verbo . 

No caso de um substantivo restringir o conceito de outro, 
indicando geralmente a posse (o que equivale ao genitivo la
tino), a palavra determinante precede a determinada: ex.: 

õtská-tkhá == a cabeça do homem 

Esta construção não se deve confundir com o comple
mento de qualidade ou de espécie: conserva-se a mesma or
dem, mas se usa a preposição te ou de (Cfr. 12. 5) no pré-vér
bio; ou êste se transforma em adjetivo por meio do sufixo sa, 
passando naturalmente a ocupar a posição de pós-vérbio. 
Isto mesmo acontece também quando se trata de um com
posto exocên trico; exs . : 

õtskate tkhá == cabeça de homem 
dakká õtskat'sa == cabeça humana 
õtská tkhá'lka == homem de cabeça ruim (== ho

mem louco). 
txhlêká khaya == pau de espessura pequena 

( == pau fino). 
txhleká khahésa pau de espessura grande 

(== pau grosso) 
txhleká khaxkya pau de espessura chata 

(== tábua). 
tafiá kfakhehésa == preá de orelha grande 

( == coelho) . 
õtská khetkyá Xisê == um homem de nome José. 

24. 1 PLEONASMO . Em duas palavras de terceira pes
soa, que formem sinapse, é permitido usar junto ao pós-vér
bio o prefixo e ou ta para representar pleonàsticamente a 
função exercida pelo pré-vérbio, quer como possuidor, quer 
como sujeito, quer como objeto direto; exs. : 

a) a cabeça do homem == 

õtská tkhá (do homem a cabeça) 
õtská etkhá (do homem a cabeça dêle) 

b) êste homem morreu == 
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owá õtská 'thwkwa (êste homem morreu) 
owá õtská ethwkwà (êste homem êle morreu) 

esta casa é bonita == 

owá seti tilyxinkya (esta casa é bonita) 
owá seti tatilyxinkya (esta casa ela é bonita). 

c) matei a cobra == 

i-fwdyaká-'wkya (a cobra matei) 
i-fwdyaká-ewkya (a cobra matei-a) 

24. 2 HOLóFRASE. Os complementos essenciais de um 
verbo em geral o precedem, como p. ex. : seti ina:ka == vejo 
uma casa . O mais comum é intercalá-los (exceto com verbo 
intransitivo) entre o prefixo pessoal e a raiz do verbo for
mando um todo . A isto se chama h o 1 ó f r a s e E m'esmo 
um verbo subordinado a outro a recebe: obrigatoriamente, 
quando ambos têm o mesmo sujeito e o primeiro não serve 
de complemento relativo do segundo; facultativamente nos 
demais casos . Exs. : ' 

i-seti-na:ka == vejo uma casa 
i-lefetiá-futykyá == peguei o boi 
ta-ik-seti-koká == êle me deu uma casa 
ta-i-tok-kê-sa-th'lê-ká enroscou-se na minha 

cintura. 
isatykyá-thwaká == gosto de vir 
itetkyá-khdeká == sei fazer 
ta-dyok-te-ne'tkaká == quer que eu vá. 

Na h?l~frase, qualquer prefixo possessivo, da mesma pes
soa do SUJeito, deve mudar-se no reflexivo sa; exs. : 

quebro minha cabeça == 

itkhá ilaykyá 
isatkhá-Iaykyá (quebro-me a cabeça) 

lavaste teu rosto == 

athô etswkwasê 
asathô-tswkwasê (lavaste-te o rosto) 
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Quando o complemento já forma uma sinapse, ambos os 
componentes ou apenas o pós-vérbio podem intercarlar-se; 
exemplos: 

vejo a cabeça do homem== 

otská-tkhá ina:ka 
i-otská-tkhá-ná:ka 
õtská ietkhá-ná:ka 

vejo a cabeça de meu pai == 

itfê-tkhá ina:ka 
i-satf ê-tkhá-ná: ka 
itfê ietkhá-ná:ka 

Nos verbos imprefixados, quando não se faz holófrase, 
a função do prefixo pessoal pode ser subjetiva ou objetiva, e 
~ indicada apenas pelo tom ou às vêzes por alteração foné
tica (Cfr. 7. 5 e 10 .1) . Neste caso o tom, além do seu va
lor morfonêmico, passa agora a ter o sintático; ex.: 

Iefetiá ifutykyá (1-1-1-1-1-1-4) = peguei o boi. 
lefetiá i'futykyá (1-1-1-1-4-1-2) ou (1-1-1-2-5-2-3) 

== o boi me pegou. 

25 .1 ORAÇõES ALOCUTIVAS. Os modos alocutivos 
admitem ambas as formas de parástase (Cfr. 16. 8) e todos 
os tipos de aspecto, interno ou externo (Cfr. 16 .5). O as
pecto interno, principalmente quando epidítico, adquire 
muitas vêzes valor temporal e modal. Para a negação (Cfr. 
20. 2) , usa-se a partícula dode com suas variantes dyode e de, 
conforme o grupo verbal. 

1) O r a ç õ e s d e s e r i ti v a s: Quando baseada na 
certeza, a exposição da efetuação do processo se faz medi
ante o modo descritivo i n d i e ativo, o qual se constitui 
da forma verbal absoluta (Cfr. 15. 2); mas, se o locutor não 
está completamente seguro da realização do processo, em
prega-se o d u b i t a t i v o, que difere do anterior pela in
serção ou adição da partícula khiwá. Exs. : 

a) iemka = piso-o, pisei-o, pisava-o 
üutykyá == pego-o, peguei-o, pegava-o 
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ikoká == dou-o, dei-o, dava-o 
iêmkahe == pisá-lo-ei 
ie'mkasê == pisei-o, pisara-o 

etc. 

b) tae'makhiuká, taem.ka-khiwá == parece que êle 
o pisou. 

tae'makhiukáhe, taêmkahe-khiwá parece 
que êle vai pisá-lo. 

2) O r a ç õ e s i n f o r m a t i v as: As orações infor
mativas podem designar a interrogação ou a resposta, ba
seadas na certeza, na presumibilidade ou probabilidade, na 
dúvida, na informação alheia. Para representar isto, há o 
modo informativo, o qual se constitui da forma verbal rela
tiva (Cfr. 15. 2) e encerra portanto quatro moda!idades: 

O i n d i e ativo quando interrogativo, recebe a par
tícula mã (Cfr . 21. 2-3), e, na interrogação indefinida e 
quando responsivo, fica invariável na forma (Cfr .. 21.1 e 
21.4-6 e 21.8). O mesmo sucede com o presuntivo, se 
bem que ainda se lhe acrescente o morfema elá como carac
terística. O d u b i t a t i v o tem khiwé na interrogação e 
khiwá na resposta (Cfr. 21. 7-8). No imputa ti v o, usa
se o sufixo te unido à forma epidítica (Cfr. 21. 8). 

Convém notar aqui o emprêgo quase abusivo das par
tículas' demonstrativas newde (para indicar o passado), nes
ke (geralmente para o futuro) e nema (sem valor temporal 
específico). As três ocorrem em ambos os tipos de orações 
alocutivas, embora a primeira não se use nas informativas. 
Exemplos: 

newde noká·hlede Walkalyakê exnete 
foi logo contar a Ualcá. 

então êle 

nesk iesô-itxi'neká-hlede 
outro. 

então vou já chamar 

newde towe etkhatykyá-hlê, newde thao:sea:ká
hlê == e então o fogo começava a sair 
e então êles se punham a fumar. 

neske. . . sãw'tokhekê yatymã' yasa:khatykyá
hlêdene == e então, quando chegar-

• 

• 
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mos ao meio da viagem, nós nos sepa
raremos. 

ika newde iethaykyá-hlêdene == e então eu carre
guei logo meu filho. 

nêskema yakefewte yadoán!ma !li'tbyalyá edo: ~ei? 
== pois, se nao ha a chuva bendita, 
haveremos de perder então nossa ro
cinha? 

newde dyoká itsfonte, newde fe:to:kê ityaká, newd~ 
ieykyá útxi'lka kbinte == então eu fui 
caçar, então encontrei um buraco e 
então o cavei esperando que houvesse 
caça. 

25. 2 ORAÇÕES INTERJETIVAS. Geralmente o modo 
interjetivo nada mais é que qu~lquer um dos o~tros modos 
verbais acrescido da manifestaçao de uma emoçao: E, .co~o 
acontece nas demais línguas do mundo, a frase in~erJetr~·a 
do iatê pode carecer do verbo, o qual vem então suprido pela 
própria interjeição; exs.: 

a) íhwa:ga == oh, quantas mulheres! 
otska:ga == oh, quantos homens! 
txídyo:ga == oh, quanto peixe! 

b) owê lyãwa =::: coitado de mim! 
tyai lyawa == coitada da mulher! 

' 
Quando o verbo vem expresso, usa-se o m_?do descri~ivo 

ou o informativo, com as partículas galxá e zaqawa ou haa~a 
no masculino e sakãwa no feminino, para indicar a~egr1~, 
satisfação; lyawa ou Iyãosone, para tristeza, pen~ ~, as ve
zes zombaria· baba no masculino e baga no femmino, para 
ad~irâção e 'também zombaria, ~esd~m ou ironia (com o 
verbo no imperativo) ou (na pr1meira pess~a geralmente 
negativa) desconfiança. ~ qu~ixa, º? re~s«;n}1me:i:o se ex
prime pelo verba] em doa unido a interJeiçao ke,. ~ apre
ensão, por meio do futuro epidítico d.o m~do descritivo r~
forçado com he. Para enunciar alegria mis_turada , com ah
vio, emprega-se o modo informativo ligado as particulas he 
e ne e precedido da conjunção ke:tê. Exs.: 
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soma etyígalxakáhe (ou etyjaqã 'ukahe) feliz-
mente êle vai chegar amanhã! 

P. - am esisê-hlê? == já o teceste? 

R. - ieszaqã'wasê-hlê == felizmente já o teci! 

e'tholyã'osonkyasê == que pena que êle morreu! 

tyai Iyãwa ethwkwa khado (ou tyai e'tholyáuka 
khado) coitada! a mulher está 
morrendo! 

ekhwha:ka == vejam só, êle bebe! 

ikhwhá:dodene == eu não que não vou beber! (sei 
lá o que isso contém!) 

ekhwdo:kê! é, êle pode beber, mas eu não posso! 

tha-ak-seti-ko'dwakê! == é isso mesmo! a vocês êles 
dão casa, mas a mim não dão nada! 

a-txídyot-ke:doaskê! == você sim pôde comer peixe, 
mas eu não pude! 

awkya étkamahe == cuidado! 
que te matem! 
por isto). 

vais acabar deixando 
(sinto-me apreensivo 

ke:tê no:ne == ainda bem que êle vai! (que alívio! 
finalmente êle se decide ir!) 

ke:tê nose:ne == ainda bem que êle foi! 

Entre as interjetivas podemos incluir as orações prin
cipiadas com key, porque, além de significar expectativa 
contrária, encerram algum espanto . Aliás esta interjeição 
tem aqui o mesmo valor antifrástico encontrado em kê no 
imperativo (Cfr. 25. 4). Exs.: 

key i:sô atykyá == com que então, meu irmão, tu 
vieste! (sinto-me um tanto espanta
do com tua vinda; não obstante ex
pectativa contrária, ousaste vir). 
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25. 3 ORAÇÕES DESIDERATIVAS. O modo mais 
usual para exprimir a oração desiderativa é o informativo epi
dítico no aspecto-possível-indeterminado. Para significar fu
turidade ou dar evidência à possibHidade do desejo, costu
ma-se acrescentar a desinência ni ao aoristo, desinência essa 
que muitas vêzes desaparece, dando lugar à simples nasala
cão do sufixo do. Exs . : ., 

ikhwkwe:dô! == ah, se eu bebesse! 
etyke:dô == oxalá êle venha! 
etyiske:dô == oxalá tenha vindo! 
etydyo'tke:do == oxalá êle não venha! 
i:xi ta-seti-nehleke:dô = ah, se meu irmão já esti

vesse fazendo a casa! 
i:xi ta-seti·nesehleke:dô == ah, se meu irmão já ti

vesse feito a casa! 
i:-xí ta-seti-ne'dyake:dõni == oxalá meu irmão vá 

fazer logo a casa! 
ikhwkwe:dõ' == ah, se eu puder beber! 
asatkhalayke:dõ' = oxalá quebres a cabeça! 
tyko:'ke:dõni = oxalá eu possa entrar! 

Quando querem indicar hesitação ou dúvida, os homens 
intercalam ga:khawa. Quase o mesmo sentido tem a partí
cula xiwa unida ao sujeito ou ao tema verbal, mas o verbo 
geralmente fica no passado. Emprega-se para exprimir um 
desejo que parece irrealizável ou não se ousa concretizar. 
Pode-se então substituir o sufixo do epidítico pela interjeição 
wé no masculino e sá no feminino, mas inclui certo matiz de . . 

lamento. Exs.: 

itat tetíga:khawke:dô == ah, como desejo fazê-lo! 
(mas não sei se o faça). 

owá õtská xiwa ta-imti'neske:dô = ah, se êste ho
mem fôsse meu amigo! 

ikhoxi'waske:dô ah, se me deixasse1n beber 
isso! (14) • 

ikhoxi'waske'wé, ikhoxi'waske:sá == quem me dera 

14 Uma pessoa que ouvisse tal desejo de alguém, poderia dizer: 

akhoha:'xêy = beba então! (você não bebe porque não quer; 
ninguém o está impedindo) . 
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poder bebê-lo! (mas infelizmente pa
rece que não poderei). 

O desejo impossível, e portanto acompanhado de pesar 
?u lamel?-to, quase sempre é expresso pelo aspecto-possível
indeterm1nado, no modo informativo anafórico mas seguido 
de wé ou sá com a vogal alongada. Exs. : ' 

dyoke'wé:, dyoke:sá: == quem me dera poder ir! 
(mas infelizmente não posso). 

dyoske'wé:, dyoske:sá: == quem me dera ter podi
do ir! (porque infelizmente não 
pude). 

A intensidade do desejo é muitas vêzes aumentada com 
a partícula wa, já encontrada aliás nas partícu!as xiwa e 
ga:khawa. Exs.: 

ikho'wke:dô ==ah, como eu gostaria tanto de beber! 

etyi'wke:dô = ah, como eu gostaria tanto que êle 
viesse! 

etyi'waske:dô == ah, como eu gostaria tanto que êle 
tivesse vindo! 

dyo'wke'wé:, dyo'wke:sá: == ah, quem dera po
der beber! 

dyo'waske'wé:, dyo'":aske:sá: == ah, quem me dera 
ter podido beber! 

ikho'wsekkeá ! 
bom!) 

ah, se eu bebesse! (seria tão 

~erve ~~nda de optativo o admodo hipotético, 11gado à 
part~cula kea, de aspecto-possível, ou à interjeição wé ou sá; 
às vezes, o mero aspecto-possível-indeterminado anafórico 
quer no !11<?do descritivo, quer sobretudo no informativo.' 
~'. ~este .... último caso, encontra-se, em lugar de keá, a inter
Jeiçao ke (talvez sua cognata) . Exs.: 

ekhwsekkeá == ah, se êle bebesse! 
aikey'niskekeá == ah, se tu me ensinasse! 

• 
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aikey'niseskêkeá == ah, se tu me tivesses ensinado! 
i'thwsekê wé, i'thw·sekê sá == ah, se eu morresse! 
itet'xikêkeá, itet'xi.kê wé == ah, se eu o fizesse! 
dyokaskeá tadyaitxínema! == ah, se eu tivesse ido 

quando êle me chamou! 
owê: pü'likeá! == ah, se eu fôsse pobre! 
owê:pü'Iidôdwakeá! = ah, se eu não fôsse pobre! 
sasá imti'neskeá! == ah, se ela tivesse sido minha 

amigt;t! 
tatílyxinke! == ah, se ela fôsse bonita! 

Quando invocativa, a oração desiderativa tem o verbo 
na forma relativa barítona (Cfr. 8. 7) ou no modo poten
cial ou no intencional; e êste último, se unido a elyá, comu
mente significa imprecação. Exs. : 

--

E:dyadwá. afní! (ou afnite, ou ta:fnine) Deus 
te proteja (= boa viagem!) 

E:dyadwá itywite! == Deus me livre! 
eftyit-elyá == tomara que êle caia! 
áthot-etyá == tomara que morras! 

25. ORAÇÕES VOLITIVAS. A forma verbal relativa, 
pronunciada como barítona (Cfr:. 8. 7), é que serve de i m
P e r ativo, tanto nas segundas pessoas, como na primeira 
do plural; nas terceiras, geraln1ente significa invocação. 

No plural se acrescenta o morfema to (Cfr. 11.4c), que 
pode desaparecer na primeira pessoa quando nesta são in
c!uídos apenas o locutor e o interlocutor, equivalendo por
tanto a um dual. 

A negação se faz mediante a partícula da (Cfr. 20. 2), 
unida porém à forma verbal absoluta. Quer no imperativo 
afirmativo, quer no negativo, é comuníssimo ainda o em
prêgo do sufixo xi ou hi. Nas segundas pessoas, o prefixo 
pessoal sujeito só aparece junto a verbos intransitivos. Exs.: 

a) akhoxi, akhô! == bebe! 
wakhoxto, wakhwtô! == bebei! 

tetixi, tetí! == faze-o! 
tetixto, tettyô! == fazei-o! 

ekixi, ekí! == tira-o! 
ekixto, ekito! == tirai-o! 
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b) akhwkwádaxi, akhwkwada == não bebas! 
wakhwkwádaxto = não bebais! 

tetkyádaxi, tetkyada == não o faças! 
ekikdaxi, eki.kdá = não o tires! 

c) yakhoxi, yakhô! == bebamos! (eu e você) 
yakhoxto, yakhwtô = bebamos! (todos) 

yatetixi, yatetí! == faç.amo-lo! (eu e você) 
yatetixto, yatettyô == façamo-lo! (todos) 

yêkixi, yekí! == tiremo-lo! (eu e você) 
yekixto == tiremo-lo! (todos) 

As segundas pessoas designam a ordem ou, principal
mente com a partícu~a wa ou com a interjeição ey, um pe
·dido; ou ainda, nas respostas a um pedido (no modo po
tencial), a permissão. A primeira do plura1, com ou sem 
sufixos, significa exortação e proposta ou convite, mas (so
bretudo neste segundo caso) costuma unir-se à interjeição 
wê o~ wé e ter quase sempre a partícula é no fim da oração, 
depoIS do complemento do verbo; com sufixos apenas, ex
prime a anuência ao convite. 

Muitas vêzes o imperativo se encontra acompanhado da 
partícula epidítica no; ou dos advérbios demonstrativos 
neske, keneske, ná, ô; ou da interjeição wey ou salyasá; ou 
até da partícula baba ou hag·a (para indicar ironia ou zom
baria, no afirmativo, e apreensão ou mesmo raiva no ne-
gativo) . Exs.: ' 

khwmasãi ne'xêy == diga mais devagar! 
akhoxi = beba! 

akhôwaxi == beba, meu bem! 
akho'xêy = eh, beba? 

º!á !f1úmiate ra:huti-we = adoremos êste graveto! 
yo-we Klayot-e == vamos a Garanhuns? ( convi-

dando). 
y~~-w~! rohi-we, yõ-we . vamos? (convidando) . 
yox1, yoh1 == vamos! (aceitando o convite) 
êdaxtono == deixem estar! esperen1 só! 
neske etsakhix-lvey kfwafka-thui = roube-o então, 

. homem, enquanto ela dorme! 
ko'xiná == dá cá! dá-me! 
a'ox-ô, tóya, áox-wey Nalen.kya: towe tsakhtí 

gavião, venha cá! vá roubar o fogo de 
Nalênquia! 
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a:khexi wey, (a:khex-wey) = corre, homem! eia, 
corre! 

akhetkyat ik exnê-o (ou exnex-o) == diga-me seu 
nome! (diga-me cá seu nome!) . 

a:khexi salyasá = eia, mulher, corre! 
efniha:'xêy, efni:'gáxi == espie só pra êle! 
akhwha:'kádaxi, akho:'gakdáxi = não beba não! 

(cuidado! não beba! ) . 
P. - nêskema dyone? então posso ir? 
R. - áoxi == vá! (pode). 

Para a ordem antifrástica, que é uma espécie de amea
ça indireta, emprega-se a interjeição kê (ou kaní) prece
dendo à simples forma verbal relativa. Compare-se: 

akhô! akhoxi ==beba! (estou ordenando que beba) 
kê akhô! kaní akhô! = beba!!! (estou ameaçando, 

de tal forma que não beba) . 

Em português, só pela entonação distinguimos a ordem frâs
tica da antifrástica. Para mandar, digo "beba!" (2-2) ou 
mesmo (3-3), ou para pedir: ''beba" (3-2); mas na ordem 
antifrástica: "beba!!!" (54-4), como se dissesse: "beba, para 
voe~ ver o que lhe acontece!", isto é, p. ex.: "se você beber, 
voce apanha! " . 

A intenção qu propósito e a determinação se expressam 
pelo modo i n te n e i o n a 1, que se conjuga em tôdas as 
pessoas e se forma com o sufixo inelidente te ou xte; sendo 
que êste último dá a idéia de prosseguimento de um processo 
já efetuado antes. 

O intencional comumente se iguala ao futuro epiditico 
do modo descritivo: é o que pode suceder nas três pessoas 
de ambos os números, para indicar finalidade (Cfr. 26.2); 
ou, na segunda, para exprimir a ordem a ser executada ge
ralmente depois; ou, na terceira, para a permissão. Exs.: 

neske iesô-itxínete = então vou chamar outro! 
ikhwdôdexte == não tenciono beber outra vez! 
sêtit yatetite = façamos a casa! 
sãw'tokhekê o:yak yakhoxte = -no meio da viagem, 

beberemos mais água! 
a'okáma! == eis que você irá; vá você! 
atetite! == você vai fazê-lo; faça-o você! 
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althulnínete! == manda cortar teu cabelo! 
tanêtkasdete tatetite! (ou tatetkyama) == faça êle 

tudo o que quiser! 
tanêtkaske note! (ou nokama) == êle vá se quiser! 

Com o sentido de determinação, encontra-se muitas vê
zes a partícula de, conjuntamente usada com advérbio de
monstrativo e com o verbo no aoristo do modo descritivo ou 
no pote n eia l (isto é, o aspecto-possível-determinado do 
modo informativo. Cfr. 18 .1) . O mesmo pode suceder ao 
potencial sozinho, quando responsivo anafórico ou quando 
epidítico (usua1.mente unido a he); mas, quando interroga
tivo, na segunda pessoa equivale a uma consulta à delibe
ração de alguém, e na primeira designa o pedido de per
missão (a qual é concedida por meio do imperativo) . 
Exemplos: 

a) neske iesô-itxi'neká-hlêde == então vou já cha
mar outro! 

nekkede iêwene ihethkôdonete == então vou matá
lo com meu cinturão! 

êdaxtono, waik e'yninedôhe == deixem estar! vocês 
vão-me pagar! 

b) P. - tyko'honemã? == posso entrar? 
R. - ?! 
P. - tyko'honedôhe == vou entrar! ouviu?· 
R. - atkôhoxi == entre! (pode entrar!) 

c) P. - Nalen'kya-lyêy, tôwewa kahné == Nalên
quia, mandaram-me pedir-lhe um pouco de fogo 

R. - ikôdene == não o darei! 

d) Nalenkya towe kôdene kahné == Nalênquia man
dou dizer que não vai dar o fogo . 

e) P. - a'oxô ,txi:liá, a'onemã Nalen'kyakê tôwe
ma? == vem cá, beija-flor! queres ir a Nalênquia 
buscar o fogo? 

R. - dyone ==vou! (quero!) 

f) P. - nêskema dyone? == então posso ir? 
R. - áoxi == vâ! (pode!) 

• 
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Quando na determinação ou na intenção surge uma pro
messa matizada com ameaça (o que é quase exclusivo da 
primeira pessoa), é freqüente o uso do potencial na forma 
epidítica do modo descritivo . Em todos êstes casos se acres
centa a partícula é, (ou às vêzes a interjeição ew) que cos
tuma resultar apenas na mudança de timbre de e ou o pre
cedentes, em é ou ó (abertos) . Aqui, volitivo e interjetivo se 
confundem. Exs. : 

iathi'neké == vou furar-te! 
ia'wkyam-é == vou matar-te! 
ia'wenedó, ia'wenedóhe == vou matar-te! 
ikhwkwan'dodene-f'lé = nunca mais beberei! 
ia'wenedóh-ew (2-5-5-5-2-3) vou matar-te! 

ouviste? 

25.5 PARATAXE MODAL . A coordenação das ora
ções no iatê pode fazer-se assindética ou sindêticamente, 
chegando mesmo ao uso freqüente do polissíndeto. 

As conjunções, na maioria das vêzes, são palavras pro
venientes de raízes demonstrativas. Assim, não se 1evando 
em conta a adversativa khonefã', temos a aditiva ne:de; 
as alternativas nêmake e úmake; a conclusiva nekkê; os ad
vérbios nema, newde, neske e keneske, empregados conjun
cionalmente, os dois primeiros com valor aditivo, os dois úl
timos como conclusivo. 

As vêzes, a simples mudança de modo pode exprimir a 
espécie de coordenação. É por isto que, depois de um modo 
ii<formativo responsivo, o descritivo equivale a uma oração 
de sentido adversativo; p. ex. alguém, interrogado se é po
bre, poderia responder: 

ipü'lindode, itatxhinkya == não sou pobre, sou rico 

É comum entremear-se nas orações descritivas uma ou 
mais informativas, como que para dar explicação do que se 
disse antes ou para indicar mais viveza na express_ão de um 
processo que é a seqüência natural de outro anter!or. Nesye 
segundo caso, costuma-se usar, além disso, a conjunçao 
nema, amiúde intercalada. Exs.: 

a) imtitkhwa thaOe:ká; o:ná ikfwafdotkya, ika 
iefnitka (e não: iefni'tkaká) == meus 
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camaradas dormiam; só eu não dor
mia: queria ver meu filho. 

b) úntima itde itkhatykyasê nema 'seti dyokasê, 
i-nem-txhlék-thulisê nema i-nato-kisê; 
nêsesde i'tkyasê íttyui ( e não: thul
kyasê e kikasê) = ontem saí de casa e 
fui ao mato: cortei madeira, tirei mel; 
depois voltei para casa. 

txháníik dyoká, i't-hlêde == vou ali, já volto. 

25. 6 HIPOTAXE MODAL . A subordinação de uma ora
ção alocutiva ou elocutiva a um verbo principal caracteri
za-se, em regra, pela ausência de conjunção. Quanto ao modo 
usado na subordinada, devemos observar os seguintes casos: 

1) Quando dependem de verbo que peça objeto direto, as 
alocutivas permanecem como quando independentes; exs . : 

iekhdeká ekakká == sei que é bom . 

i-ak-nekteká sõtya-hlêdõhe == estou-te dizendo que 
já é tarde . 

iekhdeká tanekasê == sei que o fêz. 

iekhdeká thatykyahe feá:'dyokê, thátkyadehe feà· 
sone fétske == sei que chegarão no fim 
do mês e então voltarão no comêço do 
outro mês . 

iekhdekasê soma nokahe == eu soube que ficou de ir 
amanhã. 

iaknafnikasê ekakdotkya == avisei-te de que êle não 
era bom. 

2) Se o verbo principal rege complemento relativo, a 
subordinada recebe (às vêzes, facultativamente) a preposi
ção exigida por aquêle verbo; exs. : 

ito'fkyasê áokte Ya'tilyáti == tive notícia de que 
vás a Aguas Belas. 

ine'tkakasê áokte = eu quis que fôsses. 
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ta-dyokte-ne'tkaká == quer que eu vá. 

ekakkáhete dilyaká == penso que êle será bom . 

ekakkake:tê dilyaká = penso que êle poderia ser 
bom. 

ekakkasete dilyaká == penso que foi bom. 

3) Depois de verbo de interrogação, emprega-se o modo 
descritivo dubitativo. A preposição regida por tal espécie de 
verbo pode ser omitida. Exs. : 

ta-ik-fetfeká dyokasê-khiutê = êle me pergunta se 
fui. 

ta·ik-fetfe'kasê dyo'tkaká-khiwá (ou d.yotkakhiuká) 
· == perguntou-me se queria ir . 

tai'thatkyá dyo'tkaká-khiutê (ou dyo'tkakákhi
wama) == informa-se de mim se que
ro ir. 

4) Mas êsse modo dubitativo não é obrigatório na oração 
subordinada a um verbo de dúvida; exs . : 

itxit:xneká nokasê (ou nokasê-khiwá, ou nokhiuka
sê) == duvido que êle tenha ido. 

iekhde'deká ekakká (ou ekakká·khiwá, ou e
kaká-khiuká) == não sei se é bom. 

5) As orações que indicam ordem ou convite ou exorta
ção têm, quando dependentes, seu verbo no modo volitivo 
intencional (Cfr . 25. 4) ou no descritivo epidítico de futuro 
( Cfr . 16 . 8) ; exs . : 

ta-ik-neká tykôhote == disse-me que eu entrasse. 

tadyafniká i-ak-dakke:kote = mandou-me que te 
desse o chapéu. 

iaknafniká atkô:dodete == aviso-te que não entres. 

thasa:thê-khiankya tho:te = combinaram de ir. 
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i-tak-nekasê taíwdodete (ou taíwdotkyama) = dis
se-lhe que não me matasse. 

6) Quando uma oração interrogativa pararrem~tica 
cohstituida de pronome ou adjetivo ou advérbio interrogati
vos (Cfr. 21.4-6), funciona como complemento do verbo prin
cipal, c.omumente se dão as seguintes substituiçõe:s: 

a) Do pronome sujeito, pelos verbais em doá (com verbo 
intransitivo) e em ho; do pronome ebjeto direto, pelo verbal 
em doá; do pronome regido de preposição ou do advérbio de 
lugar e de tempo, pelo verbal em se. Mas para o tempo se 
costuma fazê-las preceder de tytyayá (== dia) e para o pro
nome é preferível usar-se to:ná (== coisa) e yasá ou na'xi:ná 
(= pessoa). 

b) Do advér;bio de modo, pela partícula tytyo ou mesmo 
tytyote. 

c) Do adjetivo tote e tônante, pelos verbais em ho, doá e 
se, de acôrdo com a função do substantivo que modifiGam. 
~ste substantivo permanece na oração e, em se tratando de 
tônante, acrescenta-se-lhe ainda como pós-vérbio a palavra 
thotyfô (= número). Exs. 

ta-i.k-ne'dekasê tytyayá ta-sêtit-tet'xihe == não me 
disse quando fará a casa. 

i:sô klekêYJlPlo ewkya-t}iyosê (ou e'Wkyasê-tytyo, 
ou ewkya"'tytyoste, ou e'wkyasê-ty
tyote) iexnekahe contarei como 
meu irmão matou a onça. 

õtská thotyfà thánixi == conte (enumere) quantos 
são os homens. 

iekhde'deká a-to:ná-na:'doá, to:ná atet'xí, yasá asa'· 
that'xisê, sêtit tet'hosê == não sei o 
que vês, nem o que fazes, nem com 
quem conversaste, nem quem fêz a 
casa. 

26 .1 ORAÇÃO CAUSAL. A causa ou motivo se expri-

• I 

/ 
1 
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me pelo modo descritivo :regido de kê (e, às vêzes, de 'kehkya, 
'tatha, 'kób'la) ou pelo verbal em se unido à preposição i; 
exemplos: (15) • 

a) ie~mkakê porque piso, porque pisava 
ikhwkwakê == porque bebo (bebia) 
üutykyakê == porque o pego (pegava) 
ityãkkê == porque caio (caía) 

ityãkaskê = porque cai (caíra) 
ityãkáeke, ityãkáike = porque vou cair (16) 

iethwasei == por amá-lo . 

b) nem that-fathoá neká "owá múiniate ya:huti
-we, ya'kankyakê" = e um dêles dis
se: ''Adoremos êste graveto, porque é 
nosso filho". 

ma newde iethaykyá-hlêdene esa nose iekhde'
dekkê-f'lê == e então peguei meu filho, 
porque já não sabia por onde andava 
sua mãe. 

- Utinkya 
" 

tadyaitxi'neká sa:fá thama new'naké 
flithya etyã'dekkê Utínquia me 
chamou para cima de sua cama, 
porque só aí é que não chovia. 

newde i:thô fekoká nem taithótsenkya, fese-yahiá 
ítok 'kenkya == então meu avô notou 
e me repreeadeu por eu tocar fogo 
nos filhos de nós amoos. 

nêskem yakefewte yadoa'nemã flithya-lyá edo:
sei? == pois haveremos de perder nos
sa rocinha, por não haver. a chuva 
bendita? 

Muitas vêzes, basta coordenarmos duas orações, uma no 
modo descritivo, outra no informativo (seguido, ou não, de 

15) Na presente e nas seguintes secções do parâgrafo 26, usarei, na letra h, 
exemplos tirados dos mitos fulniôs. 

16) Uma forma como ityãka'hekê estâ hoje em desuso . 
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fãha). Esta segunda indicará geralmente um motivo que po
derá restringir-se a mera explicação da primeira; exs. : 

a'oxô, tóya; a'ox-wêy Nalen'kya:tôwe tsakhtí, ta
kôtkade fãha == gavião, venha cá! vá 
roubar o fogo de Nalênquia, homem! 
ela não o quer dar, sabe? 

imtitkhwa thafle:ká; o:na ikfwafdotkya, ika ie
fnitka meus companheiros dor
miam; só eu não dormia: queria ver 
meu filho. 

tytyayá-soãwma e'da-malidywaxihe, sakê yatfo-ty
lene fãha a'ka·malidywama = dei
xa-o para outro dia, porque então nos 
reuniremos, sabes?, a respeito de teu 
filho . 

26. 2 ORAÇÃO FINAL. A finalidade se indica, assin
deticamente, pelo modo intencional (Cfr. 25. 4) ou pelo fu
turo epidítico do descritivo (Cfr. 16. 8) . No iatê é uma cons
trução paratática, semelhante à do modo permissivo do tupi; 
mas, como também no tupi, usa-se ainda a hipotaxe, por 
meio do gerúndio (Cfr. 26.5) principalmente depois de ver
bo de movimento. Exs. : 

a) iêmate = vou pisá-lo; que eu vá pisá-lo; para 
eu pisá-lo. 

iêmkama = eis que o pisarei; para eu pisá-lo. 

o:k itykyá iakdêwete (== venho aqui: vou ajudar
te) == venho aqui para ajudar-te. 

seti o:yá tatekká tak yakhwdôdexte ( == jogou a 
água no mato: não tornaremos a be
bê-la) == jogou a água no mato a fim 
de que não tornássemos a bebê-la. 

nát'sak khánixi to'wekê, lêxkyat sámlene, dú
txiak yake-kama = ponha no fogo o 
feijão, misturado com jerimum, para 
comermos ao meio-dia . 
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o:yat sáxixi txi:'txiá nete == ferva a água para fa
zer café. 

b) akê, Tsea, itykyano akwmastí aitxathúnete ai'
khdisánete == eis que estou vindo a 
ti, Ente Divino, a implorar-te para 
que· me protejas e me sejas propício. 

Walká-Iyá Iüxtütwa itxi'neká note tôwema Nalen'· 
kyakê == Ualcá chamou o urubu para 
ir ter com Nalênquia, em busca do 
fogo. 

thatykyádeno, nema itha'toká thaik êynite ite tha
ken'kyasê == eis que em segu:da êles 
chegaram, e então eu toquei fogo ne
les para me pagarem o que me fizeram 

tasá:didi-ná:nete tha:felo sak tetyleká thatyfoty
fosdei, thathàsdei tafü'nekádeno man
te tai:thonkya == para mostrar seu 
poder, êle juntou as cinzas de caja 
um dêles e soprou em cada porçao, 
para eu ver que êle era meu avô . .. 

iwaknafnite, ehiã:ma, yo:kama efnite, wanante 
ika == . . . venho avisar-lhes para, 
quando ela tiver o filho, nós irmos 
vê-la, para vocês verem meu filho. 

A maneira do nosso matuto, que usa "mode" ou "pro
-mode" (aliás resquício do português arcaico: "por amor 
de") para construir a oração final, encontr~-se às vêzes com 
êsse sentido a palavra tytyo (= modo) unida. ao modo des
critivo. É pois um lusitanismo de falsa analogia. Ex. : 

dôwea'tole txo'laká yasak-ehwkwa sendó'tkakê, 
towe etkhatykyá-tytyo, yamúmnikt.e, 
yao:seahate yatsfõ:ma-khya . na 
imburana juntávamos a macambira, 
uma no meio da outra, esfregando
as, "mode" sair fogo, para fumarmos 
enquanto caçávamos. 

26. 3 ORAÇÃO TEMPORAL. Há no ia tê um a d m o do 
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tempo r a 1 constituído da forma verbal re~ativa e do sufixo 
mã (elidente). ~ste admodo significa simultaneidade pon
tual, que, quando se lhe acrescenta a partícula wa, passa a 
designar um ponto mais preciso no tempo; e essa precisão 
pode ainda ser expressa, paratàticamente, pelo modo infor
mativo e a partícula Iwá correlacionada com a conjunção 
nema, ou, hipotàticamente, pe~o modo descritivo ligado ao 
gerúndio reflexivo do verbo ni ( == igualar) . 

Quando a simultaneidade é durativa, ora se emprega 
o admodo temporal no aspecto progressivo (Cfr. 16. 5, par
tícula no), ora o modo descritivo unido à conjunção thui 
ou a 'wnai (de únai == por onde? durante qual tempo? pelo 
tempo em que) . Se ao simples admodo temporal é acrescen
tado khya, exprime-se duração simultânea no passado; se 
o modo descritivo se une a dei (de de == todo, qualquer), 
significa a freqüência do tempo. 

A anterioridade da oração temporal é indicada pelo pas
sado do verbal em se (Cfr. 13. 3) com a preposição de, ou 
pelo modo descritivo ligado a doá (Cfr. 22. 5) . Esta partícu
la toma a forma do admodo temporal e, para expressar ime
diata anterioridade, recebe wa . 

Para a posteriodade, ajunta-se a preposição hetei (ou 
etei) ao modo descritivo. (17) • 

Qualquer tipo de oração temporal pode ter a partícula 
na com o sentido de exc~usividade. Por outro lado, é comum 
reforçar a oração principal com a partícula assevera tiva he. 
Exemplos: 

a) itetmã' == quando faço (fazia, fiz, fizer) . 

itetdyodma ==quando não faço (não fazia, etc.). 

itetkyáwnai, itetkyá-thui, itetkyá-noma == en
quanto faço (fazia, etc.). 

itetmã'-khya == enquanto fazia. 

itetkyádei == cada vez que faço (fazia, etc . ) . 

17) Note-se, de passagem, o emprêgo frequente da preposição i na indica
ção do tempo: thui, 'wnai. dei, hetei . 

• 
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itetkyá-do:mã' == quando acabo de fazer ( quan
do acabava, etc.) . 

itetkyá-doãwma == mal acabo de fazer (mal 
acabava, etc.) . 

itet'xisde == depois de fazer; quando tinha feito 
(tiver feito) . 

ie'msêsde == depois de pisâ-lo; etc. 

ityásesde == depois de cair; etc. 

itetkyáehe etyxísdena == só o farei quando êle 
tiver chegado . 

itetkyasehe etymana 
chegou. 

só o fiz quando êle 

b) neske etsakhix-wey kfwafka-thui == roube-o en
tão, homem, enquanto ela dorme. 

uf etymã' ta-tôwek-tha'kwneká, nekt-sá:nite et
kya; ta-tak-fáwnewma, ta-towe-tyleká 

, == ao chegar lâ, êle apanhou o fogo e, 
assim que o fêz, voltou; mal e~a gritou 
para êle, êle largou o fogo. 

i-towe-txo'nesê·Iwá nema taith'lekasê == eu já 
estava começando a trazer o fogo, 
quando ela mo arrebatou. 

e'thwsêsde ith'losato etxi'oká; sasei itkya i'ka
·lyá thama; ethakê itymã' ikbokkya = 
depois que êle morreu, os cães ladra
ram; voltei atrâs para cima de meu 
filho; ao chegar em cima, chorei . 

taikê etykyá-hetei tekhoth'le-thathá-kiká, new· 
de e:txí-thi:ká, e:txik eleká == em se
guida, antes de chegar, êle tirou um 
pedaço do dedo dela, e então o san
gue dela saiu e êle ficou cheio de 
sangue. 

üeyáyma, fwdyak-khõkhá phda'neká; útxi'lka 
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khinte dilyama, i-fwdyaká-futykyá 
quando eu cavava a terra, surgiu o 
pescoço de uma cobra; quando eu su· 
punha ser caça, peguei uma cobra. 

sónkyat-sá-:nite fetyá tkhatykyá yakénkyahe· 
ma; sô tko: 'sêsde, yakenkya-lyãwa 
edo:ká-f'lêde = assim que o dia vem 
amanhecendo, o sol nasce para as nos
sas ações: depois que o sol se põe, nos
sas ações não existem mais. 

26. 4 ORAÇÃO mPOTÉTICA. A oração hipotética. ou 
condicional é formada com o a d m o d o h i p o t é t i e o o 
qual tem o sufixo sekê (orginàriamente composto do v~bal 
em se e da preposição kê) para indicar a simultaneidade ou 
mesmo a posterioridade, e seskê para a anterioridade. A ne
gação se faz com a partícula dode (Cfr. 20. 2) . Notem-se as 
s~guintes alomorfias, de acôrdo com o grupo verbal a que se 
llgam: 

a) ikhwsekê =se eu bebesse, se beber; se houvesse 
de beber; se houver de beber. 

ikhwseskê = se eu tivesse bebido, se tiver be· 
bido. 

ikhwdo't'sekê == se não bebesse, etc . 
ikhwdo't'seskê = se não tivesse bebido, etc. 

b) itet'xikê = se eu fizesse, se fizer; etc . 
itet'xiskê = se tivesse feito, etc. 
itetdyo't'sekê = se eu não fizesse, etc . 
itetdyo't'seskê == se não tivesse feito, etc. 

c) ityãske = se eu caisse, se cair; etc . 
ityã'seskê = se tivesse caído, etc. 
ityádeske = se não caísse, etc. 
ityã 'deseskê = se não tivesse caído, etc. 

_ O período hipotético se constitui de dois tipos de ora
çoe~: ':1ma (subordinada), que encerra a condição; outra 
(prmc1pal), que expressa o resultado . Constrói-se como em 
português. 

A oração principal vem, muitas vêzes, reforçada com 
he, e, no aspecto-possivel, o sufixo keá pode transportar-se 
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para o adm~do. Na S?bo~dinad~, ~mprega-se na para refôr
ç~, e a .. .Pªr~1cula dub1tat1va khiwa para restringir a condi
çao ao amb1to da eventualidade. 

A condição, se é real, baseada portanto em algo que re
alm~nte existe <;>u já existiu, assemelha-se a uma causa. 
E!ntao, a subordinada cost?ma substitu~r _o admodo hipoté
t~co pelo verbal em se regido da prepos1çao i, como na ora
ça? ~ausal. Isto oc;_orrerá geralmente quando na oração 
pr1nc1pal o verbo nao se encontra no aspecto-real. Exs. : 

a) dyokahe tanêtneske == irei, se êle o permitir (e 
êle pode fazê-lo) . 

dyokahe tane'tneseskê == irei se êle o tiver per-
mitido. ' 

dyokkeá tanêtneske == eu iria (poderia ir) , se 
êle o permitisse (mas êle não preten
de fazê-lo~ . 

dyok.keá tane'tneseskê == eu iria (agora ou de-
' pois), se êle o tivesse permitido 

(antes) V 

dyokaskeá tane'tneseskê == eu teria ido (naque
la ocasião), se êle o tivesse permitido. 

qu'li:kê o:yan'sekê, tak akhwkwe:mã? == se hou
vesse água na cacimba, você a be
beria? 

dilyakasê itaitxíneske etykyahe = pensei que, se 
eu o chamasse, êle viria . 

ikhwkwáehe yasá edo:sekena = só beberei se 
não houver ninguém. 

etydyo't'sekê (ou etydyôsei), dyo'dekáehe == se 
êle não vier, não irei! 

ufa dyoske, ifoqen'kyakeá (ou ufa dyo'skekeá, 
if oqenkya) == se eu f ôsse lá, eu pes
caria. 
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ufa dyokhiwsekê i-ektoá-xnene =- se por acaso 
eu fôr lá, contarei tudo. 

b) nêskem yakefewte yadoa'nemã flithya-lyá edo:
sei? na:tí edo:·sekê yatytyônine? == 
pois, se não há a chuva bendita, ha
veremos de perder então nossa roci
nha? se não houver chuva. como agi
remos? 

neske awêmahe i:thô? neske owá ika a:thole == 
tu então és meu avô? se é assim, êste 
meu filho será também t.eu avô. 

tónkyate ika iêwene? ie'w·sekê thlo:tê txitxá 
ethiane, imtí fekone; ie'w·seke al:le:tê, 
imtí fekone; nekkede iêwene ihethkô
donete == como deverei matar meu 
filho? se o matar com faca, sairá san
gue e meu companheiro o notará; se 
o matar com cacete, meu companhei
ro o notará; por conseguinte, vou ma
tá-lo com meu cinturão. 

Quando na oração subordinada há o aspecto-possível-de
terminado, o período hipotético no iatê pode existir sob duas 
modalidades, como i n d u t i v -0 e como d e d u ti v o . 
~ste focaliza ~ hipótese a fim de atingir-se o resultado; na
quele ·se apresenta o resultado para se chegar à condição. 
Isto ocorrerá às vêzes com a ordem das orações, mas sobre
tudo com o emprêgo do modo verbal, que será respectiva
mente o informativo e o descritivo. Exs. : 

ie'wsekê thla:tê, txitxá ethiane ~ se eu o matar 
com faca, sairá sangue . 

txitxá ethi:kahe (ou ethi:káehe), thlo:tê ie'wsekê 
(ou ie'wsekêna) == sairá sangue, (só) 
se eu matar com faca. 

No primeir() exemplo se está interessado em saber o que 
acontecerá se eu o matar com faca; no segundo, procura-se 
a condição sob a qual o sangue sairá. 

26. 5 OR4'ÇAO MODAL. Há vários meios de expressar 
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a oração modal no ia tê. O mais comum é pela forma verbal 
relativa (Cfr. 15. 2) unida ao sufixo te, sujeito a alomorfia. 
Também muito usada é a forma absoluta regida pela pre
posição te ou, geralmente quando depende de verbo de mo
vimento, pela preposição. i, pré-nasalada. (18). Com o mes
mo sentido se encontram os verbais em doá e em se, que pro
priamente deveriam ser considerados adjuntos adverbiais de 
modo ou, às vêzes, de meio. O verbal em doá pode vir sozi
nho ou com a preposição i, e varia em gênero; o em se é 
sempre regido de i ou mesmo de sesa. 

Ao primeiro dêsses meios, para salientá-lo dou-lhe o 
nome de gerúndio. É invariâvel em tempo; é-o igual
mente em pessoa e portanto em número, mas só nos verbos 
transitivos, cujo complemento aliás os precede sob a forma 
nominal ou de prefixo pessoal. Os verbos intransitivos vêm 
sempre acompanhados, com função subjetiva, pelos prefi
xos pessoais ou, na terceira pessoa, pelo reflexivo sa. 

Hã um tipo de gerúndio, que poderíamos chamar de 
e o n t í n u o, formado com a partícula intercalada na, mui
tas vêzes repetida como sufixo (Cfr. 22. 5) . Semelhante 
significação dá-lhe a partícula tytyo (tornada verbo pelo su
fixo ne) geralmente ligada a verbo modificado pelas partí
culas aspectuais te e ne, e reforçada por na. Exs. 

a) 'da = deixar 

ette, êtkate, êtkãi, e'ddoái == deixando-o 
êtkante, êtkantena ==sempre o deixando 
êddotte, êddotkyate, etc. = não o deixando 

futyí = pegar, tomar 

futytí, futykyate, futykyãi, futydyoai 
pegando-o. 

futydyote, etc. = não o pegando 

18) A pré-nasalação diferencia aqui a preposição i do sufixo i (contração 
de he); exemplos: 

ikhwkwãi = bebendo eu 
ikhwkwai (ikhwkwahe, ikhwkwae) = beberei 
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ifutytí, ifutykyate, etc. == pegando-me 
fwdyak futytí == pegando cobra 

tyã == cair 

ityãte, ityãkte, ityãkãi, ityádwai == ca
indo eu. 

ityádete., etc . == não caindo eu 
satyãte == caindo êle (ela, êles, elas) . 

tyai sat tílyxinkyantena ewkwa == mulher que 
vive sempre se embelezando. 

se:hâ'tywneknanten e'wdoá == aquêle que vive 
sempre curando ( == médico) 

sêttyui itkya ikhletxádwai == vim para casa cho
rando. 

sêttyui noká sa:kkyãi == foi para casa correndo. 

íhozankya seti thonte == continuamente vivo ro
deando a casa. 

yato:khetto:tô nato kikteneká-tytyóntena thé:
'fenelyaká == nossos antepassados vi
viam tendo o costume de estar sem
pre tirando mel. 

b) kõsekhdi yaxkya flithya takhtê == do lado de 
fora nos sentamos, levando chuva. 

imtí nekádene "neske dyoká-lahele atstaktê a'os
dêi" == meu amigo então disse: "Nes
te caso também eu vou, acompanhan
do-te por onde quer que vás" . 

wakakê, yatyxisê, ethonte yasa'ti-nekasê == na 
lagoa, aonde chegamos, fizemos nos
sas casas, rodeando-a. 

nekkê dyokahe-f'lêdene awai ithdínesdei ikhôk· 
kyãi == por isto já me vou, chorando 
por aí (sem destino), por onde quer 
que pares. 
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dôwea'tole txo'laká yasak ehwkwa sendó-tkakê to
we etkhatykyá-tytyo yamúmnikte == 
na imburana nós juntávamos a ma
cambira, uma no ~eio da outra, es
fregando-as para sair fogo. 

Não é êste o lugar adequado, mas já que falamos de ge
rúndio, convém mencionar aqui seu valor final, a que já me 
referi anteriormente (Cfr. 26. 2); exs.: 

qu'li:kê dyoká o:yak sakhwtê == fui à cacimba be
ber água. 

(txi:liá) towe thai noká Nalen'kya:tôwe tsakhtí == 
(o beija-flor) foi por cima do fogo 
roubar no peito o fogo de Nalênquia 

26. 6 ORAÇÃO CONSECUTIVA. Entre as consecutivas 
poderíamos inc!uir as orações que indicam o resultado de 
uma hipótese (Cfr. 26. 4) . Mas aqui trataremos apenas de 
duas outras espécies: 

a) A primeira (hipotática) significa uma conseqüência 
que redunda em propósito. Usa-se o verbo na forma absoluta 
(Cfr. 15. 2) unida à desinência wate (partícula wa e sufixo 
te in tenciona!) . Exs. : 

tã'sei dyoma, itat-de:'nekáwate ifaw'neká fathoawa, 
etywkwe et.yãkáwate == - quando fui 
por onde ela estava, eu, só para assus
tá-la, dei um grito, de modo que caís
se no íntimo dela . 

fea'nesáto noma, flithya-hésa etyãká, i.ka ikho:ke 
etyãkáwate == quando se passaram al
guns meses, uma chuva grande caiu, 
de forma que meu filho caísse em 
minha mão. 

b) A segunda (paratática) é a consequência de uma in
tensividade anterior. Essa intensividade se exprime com 
wa:tí (Cfr. 22. 5) A oração consecutiva, quando afir
mativa, nada recebe a mais; a de valor negativo é modifica
da por 'lka (== mau, mal; quase não) ou tem a partícula sone 
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(Cfr . 16 .5) ou o verbo kfakhí (== poder) , ligados a dode 
( Cfr . 20 . 2) . Exs . : 

ta-se:khá-thwã'wa:tikáhe ta-kask-e:kahe == êle vai 
gostar tanto da comida que a repetirá 

yasá-kh'lã'wa:tiká txhándkhdi iná:ka'lkaká == há 
tanta gente que mal vejo o lado de lá. 

se:khá'lkã'wa:tikasê ie:ká'lkakasê -. estava tão 
ruim a comida que quase não pude co
mê-la. 

se:khá'lkã'wa:tikasê ie:do't'sonkyasê estava 
tão ruim a comida que nem cheguei 
a comê-la . 

taithwã'wa:tiká ta-ihdánkyama-sakfakhdyôtkya == 
gosta tanto de mim que não pode ba
ter em mim. 

26. 7 DEMAIS ORAÇÕES. Veremos nesta secção as 
orações de menos variedade de expressão, bem como a com
plementação da e o m p ar a t i v a, já estudada quando fa
lamos do grau (Cfr. 22. 7). A esta podemos acrescentar o 
emprêgo do gerúndio do verbo ni, não reflexivo, e também 
o da partícula tytyo regida de kê ou de te, com a função de 
comparar a semelhança entre dois processos . Exs. : 

itetkyá atetkyá:nite == faço-o como fazes 
thaktoá tetkyá-tytyote itetkyasê == fizemo-lo como 

todos o fazem. 

ta·sêtit-tetdyô itetkyasê-tytyokê = veja! êle está 
fazendo a casa como eu fiz . 

A e o n e e s si v a tem o verbo no modo descritivo li
gado à desinência lwate, a qual, para negar, pode ser subs
tituída por do:sei; exs. : 

txhándke dyokahe-lwate i-a:sô-ná:dotkyahe == em
bora eu vá lá, não verei teu irmão. 

ta-dyokte-ne'tkadeká-lwáte dyot'sa = embora êle 
não queira que eu vá, devo ir. 
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kenkya-do:sei tailnaxkya == sem que haja motivo 
" . ' ele me xinga. 

A p r o p o r e i o n a l se traduz pe~a temporal freqüen
tativa (Cfr. 26. 3), correlacionada com o advérbio kaskê 
(== outra vez, mais ainda) na oração principal. Ex.: 

ikhôkkyadei ta-kaskê-ihdánkya ~ quanto mais eu 
eu chorava, tanto mais êle batia en1 
mim. 

Finalmente se emprega o verbal em se unido à partí
cula aspectual keá e à preposição kê, para designar uma 
oração que chamaríamos de permuta e i on a 1. Exs.: 

set'so, seti khótste wé'neske:kê, fúltyui e:k.kyá 
o índio, em vez de abrir a porta da 
casa, correu para o rio. 

i 
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QUINTA PARTE 

27 .1 NOMES ABSOLUTOS E RELATIVOS. Quanto ao 
modo de ser, os nomes do iatê· dividem-se em absolutos e 
r e 1 ativos Os primeiros existem iso~ados; os segundos 
supõem a existência de um possuidor além do conceito por 
êles representado. Poderíamos chamá-los respectivamente de 
nomes i n d e p e n d e n t e s. e d e p e n d e n t e s. 

Entre os relativos estão os nomes de parentesco e os que 
indicam a parte de um todo (mormente os de parte do corpo: 
mão, ôlho, etc.) ou os pertences de alguém (faca, mesa, casa; 
galinha, porco; etc . ) . Para existir sozinhos, devem tornar
.se absolutos por meio de um afixo: 

' a) Todos podem receber o prefixo se (mais usado con1 
os de partes do corpo e os de parentesco). Alguns re
cebem o prefixo e.~ exs . : 

sektsalé == !íngua 
iktsalé == minha língua 
õtská ktsalé a língua do homem 

s~:thô == o avô 
i:thô == meu avô 

ethayô == o cavalo 
ithayô == meu càvalo 

b) Os de pertence, os de animais e outros, comumente 
têm na forma absoluta o sufixo á com suas varian
tes yá e wá) , ou ó sufixo ká (com a variante kyá). 
Algumas formas são irregulares; exs. : 

lefetiá (lefetí-á) == o boi 
i:lef etí == meu boi 
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fayá (fá-yá) == a cama 
i:fá == minha e.ama 

wa'tsaká (watsa-ká) = o peru 
iwatsá == meu peru 

foyá (foi-á) == a colher 
· ifwine (ifoí-ne) == minha colher 

t'saká (t'sá-ká) == maracá 
it'sãne (it'sá..:ne) == meu maracá 

daltká ( dakhá-kiá) a cabeça; o cabeça 
itlihá (idakhá == id'khá) == minha cabe~a 

loxa == fezes 
ilwse = minhas fezes 

t~itxá = sangue 
i:txí == meu sangue 

Quando o possuidor é pessoa ou animal, todo nome abso
luto (ou tornado absoluto) pode indicar a posse por meio da 
preposição kê, embora isto não seja mq.ito usual com os de 
parenteseo ·e os de partes do corpo; e:x:s. : 

füli == o rio 
i~ füli ::::: meu rio 

fayá == cama 
i: fá, ik fayá = min,ha cam4, 

sethô == ôlho 
ithô, (ik sethô) meu ôlho 

se:thô == avô 
i:*hô, (ik se:thÔ) == meu avô 

Com a~guns nom:es, a forma relativa indica a posse e o 
uso, mas a absóluta, construída com kê, designa merameBte 
a posse; exs. : 

i: fá minha camá (que me pertence e em que 
durmo). 
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ik fayá = minha cama (que me pertence e em 
que p. ex. outro dorme) . 

ithayoma áoxi == vá busc.ar meu cava 1o (para eu 
montar). 

ik ethayoma áoxi == vá buscar meu cavalo (pa
ra você montar) . 

27 .2 PA~-EGOISMO LINGtJíSTICO. Parece que, para 
o índio, todo nome relativo faz parte do "eu" do possuidor:. 

Ao contrário do que acontece no 'português, o centro de 
uma cláusula possessiva não é no ia.tê .a coisa possuída, mas 
o possuidor; a coisa possuída é como que um complemento de 
relação. , 

Em português, às vêzes dizemos : "l\1olhei o menino nos 
pés-". Aqui focalizo o menin.o como o centro da op~ração e, 
ao mes:i;no tempo, restrinjo o seu todo a uma das partes: os 
pés. No entanto, diríamos igualmente: "Mo!hei os pés do 
menino", onde "pés" passaria a ser vocábulo central e. ":me
nino" um cemplemento restritivo, de acôrdo com a índole de 
nossa língua~ 

Nas, cláusu1as "a cabeça do homem" e "a casa tlo ho
mem", os vocábulos "cabeça" e "casa" em português são o 
centro, "homem" é um complemento que especific.a o con: 
ceito de "cabeça" e de "casa''. De fato, o s.ubstant1vo em .Sl 
tem o sentido. genérico, mas êsse gênero inclui várias espécies 
que são a limitação da extensão dêsse conceito geral. 

No iatê, as cláusulas otská-tkhá (== a cabeça do ho
mem) ou otská-'ti (== a casa do homem) têm por 
centro o vocábulo otská (= b homem), cuj.o "eu" completo 
abarca túdo o que pertence ao homem. As palavras tliliá 
(== cabeça) e 'ti (== casa) são uma parte dêsse "eu" e, ao 
juntar-se ao vocábu1o central, servem para limitar a exten-
são do seu significado, como qualqu€r adjet ivo quando ~e 
une a um substantivo. Ao dizer ôtská-tkhá ou õtská-'ti, nao 
quero mais olhar o "eu" total do homem, mas o fQcalizo ape
nas quanto a uma parte sua. 

Falo também sôbre o "eu" de qualquer objeto; p. ex.: 
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a telha (em "a telha da casa") faz parte do "eu" da casa. 
Como se pode notar, não aplico à palavra "eu" o sentido psi
cológico; atribuo-lhe um significado nôvo, que designa pro
priamente a compleição total de qualquer ser, concreto ou 
abstrato. 

27 .3 GtNERO GRl\MATICAL: ESPÉCIE E INDIVt
DUO. A forma do singular dos nomes de coisa, principal
mente dos relativos, em geral representa e supõe no mascu
lino a espécie ou o conjunto (equivalendo mesmo a um cole
tivo), e no feminino o indivíduo. Por isto, nos nomes de 
massa, normalmente só se emprega o masculino; exs.: 

itkhake == meu chapéu (e não minha roupa, por 
exemplo) ; o conjunto de meus cha
péus. 

itkhákene == o meu chapéu (um só); o cha
péu que estou usando. 

felwa = a cinza 
i:felo == minha cinza 

Em itkhake, há oposição de uma espécie para outra (p. 
ex.: "meu chapéu" em oposição a "minha roupa", etc.); em 
itkhákene, a oposição se faz entre indivíduos da mesma es
pécie (p. ex. : êste chapéu em oposição àquele ou a qual
quer outro chapéu) . 

Quanto aos animais, tal distinção só existe com os de pe
queno porte e com as aves. Aliás os não domésticos passam, 
no singular, quase tão somente para o feminino, porque 
dêles não se faz criação; exs.: 

i:se:tô == minha criação de pássaros 
i:se:tone == o meu passarinho (um só e de

terminado) . 

sethãlya == a raposa 
i:sethályane == a minha raposa 

I-Iá objetos, de que cada índio (ou mesmo cada família) 
em geral só possui um exemp1ar: os índios não se interessam 
em ter vários, porque, para o uso diário, basta apenas um 
de cada espécie, como p. ex.: o cachimbo, a panela, a colher, 

• 
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o prato, a cuia, e semelhantes. Nestes objetos, a forma re
lativa fica também quase exclusivamente no feminino; exs.: 

ilro: sene == o meu cachimbo 
i:dôkene == a minha panela 
ifwine == a minha colher 

Os nomes verbais no feminino designam um objeto en1-
pregado para um único e determinado fim; exs.: 

txidyo futyxí = o com que se pega peixe (qualquer 
coisa com que alguém alguma vez 
pegue peixe) . 

txídyo futyxisnê = a com que se pega peixe ( == ob
jeto próprio de pegar peixe; puçá, 
jereré) . 

setóthwnese ==o com que a gente se enxuga (== al
go com que alguém se enxugue; p. 
ex. : um pano qualquer) . 

setóthwnesene == a com que a gente se enxuga 
( == algo usado só para enxugar a gen
te; toalha) . 

27 . 4 VERBOS "SER" E "TER" . Todo nome pode 
funcionar como predicado, quer sendo mero complemento 
predicativo (na frase nominal pura), quer transformado e1n 
verbo depoente por meio do sufixo ne; exs. : 

êle é índio == 

sabe set'so (frase nominal) 
tasêt'sonkya (frase verbal) 

êste homem é meu amigo == 

owá õtská imtí (frase nominal) 
owá õtská imtinkya (frase verbal) 

A frase nominal significa permanência ou nature~a e 
muitas vêzes difere da frase verbal, porque esta pode ter ainda 
o sentido de transitoriedade; ex.: 

owá õtská imtí = êste homem é meu amigo (ami
zade permanente) . 
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owá otská imtinkya == êste homem é meu amigo 
(permanente); êste homem tem-se 
mostrado meu amigo, está sendo 
meu amigo (amizade transitória). 

Quando é verbo depoente (frase verbal) , o nome ora 
contém a idéia de posse (== ter), ora inclui o verbo ''ser": 

a) Os nomes relativos passam a indicar o verbo "ter" e 
seguem a conjugação intransitiva; exs. : 

itfenkya == tenho pai 
êtinkya == êle tem casa 
e'ti-fthoánkya == êle tem uma casa 
e'tisàtwneká == êle tem casas 
e'tniká = êle tem casa; mora 

b) Os nomes absolutos ficam na conjugação transitiva 
e significam o verbo "ser"; exs . : 

tapü'linkya == êle (ela) é pobre 
iõtskankya = sou homem 

Para mudá-lo de significação, basta transformar o 1·e
lativo em absoluto, e vice-versa; exs.: 

isetfenkya = sou pai 
ietf enk:ya == sou seu pai 

tak f ayankya == êle tem cama; "ei est lectus". 

Até a forma tornada absoluta pode voltar a ser relativa 
mediante a preposição kê, como nos absolutos própriamente 
ditos. Mas não se usa comumente; exs.: 

ik seefenkya = tenho pai 
ik sêtinkya == tenho casa 

Tôdas essas formas recebem a negação normal dos ver
bos (Cfr . 20. 2), mas os nomes verbais, na frase verbal ne
gativa, preferem usar o verbo doá ( = não haver), porque 
têm valor de pronome indefinido ( Cfr. 20 . 5) ; exs . : 

sekdewho == aquêle que dá ajuda 
. 

sekdêwhon~ya == há quem dê ajuda; alguém 
dá ajuda . 

• 
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sekdewho do:ká == não há quem dê ajuda; nin
guém dá ajuda. 

ikdewho == aquêle que me dá ajuda 

ikdêwhonkya == há quem me dê ajuda; tenho 
quem me dê ajuda; alguém me dá 
ajuda. 

ikdewho do:.ká = não há quem me dê ajuda; 
ninguém me dá ajuda. 

28.1 PALAVRAS REDUPLICADAS. A reduplicação te111 
valor, quer meramente onomatopé~co, quer de pluralidade 
ou intensidade do conceito. 

Como simplesmente onomatopaico, ela designa apenas 
imitação fonética (a qual ainda é representada sem redu
plicação) e também o é em vários nomes de aves; exs.: 

a) qéqne == arrotar 
tíy-tiy = tilintar 

b) (phane =bater) 
( athiqnê = espirrar) 

e) qeqe == asa-branca (ave) 
qiqi = juriti 
awiwi == pavão 
wawa == gavião 
dyõdyõ = pitiguari 

Em algumas palavras, cuja forma só existe reduplicada, 
não aparece claro o efeito onomatopaico; exs.: 

tsitsi == visgo 
txitxi = sujo do corpo (na pele) 
thothô = cego 

Outras, também só reduplicadas, ainda parecem conser
var o valor de intensidade ou de pluralidade; exs.: 

laia == inchado, túmido 
didi = fôrça 



192 GERALDO LAPENDA 

tketke, pipí = lustroso 
tdidi == nervo 
mlômlo = cartilagem 
txitxne = duvidar 
xixiá == f arf alhar 

Em laia e didi, é fácil vermos a idéia de grandeza. 
Quanto a tketke e plpí, basta compará-los com wéwéne 
( == cintilar), forma reduplicada de wéne. Em tdidi e mlômlo, 
sentimos o conceito de movimento instável, e portanto múl
tiplo, na própria substância nervosa e cartilaginosa. O duvi
dar ( == t:x;itxne) supõe hesitação em tentativas sucessivas. 
Quanto a xixiá, mesmo na tradução portuguêsa encontramos 
reduplicação. 

28 .2 VERBOS REDUPLICADOS. Vários verbos admi
tem a forma simples e a com reduplicação, e esta com sentido 
iterativo (Cfr. 16. 5); exs.: 

lumne == mergulhar; dar um mergulho 
lumlumne == dar vários mergulhos seguidos 

wéne = brilhar; abrir 
wéwéne = cin tila:r (as estrêlas) 

thé:ne = pingar; cair um pingo 
théthne = gotej,ar; cair pingos sucessivos 

mi:ne = ap~rtar-se, fechar-se 
mimni = fechar-se e abrir-se várias vêzes; 

piscar. 

Como êstes, há muitos outros. Mas chamo em particu
lar a atenção para o verbo phãne (== bater). A forma redupli
cada phãphne (= dar palmadas ou batidas na água, para 
pescar) além de significar "sujar a água", passa a ter o sen
tido de "pescar" . É curiosa a correlação dêste processo se
mântico com o do verbo latino turbare (== perturbar) que 
popularmente passou a significar ' 'turvar a água par~ pes
car" (Cfr. Meyer-Lübke, "Romanisches Etymolog1sches 
Wõrterbuch"), donde se originou a palavra trubia ( = rede 
de pescar), segundo Du Cange em seu "G!ossarium Mediae 
et Infimae Latinitatis". De turbare surgiu em português o 
verbo "turvar"; mas no italiano ("trovare") e no francês 
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("trouver"), certamente por intermédio do sentido de "pes
car, pegar peixe, achar peixe", adquiriu finalmente a signi
ficação geral de ' 'achar". 

28. 3 VERBOS SINÉRGICOS. Chamo de si n é r g i e o s 
certos verbos (todos intransitivos), conjugados só no plural 
e cujo sujeito é coletivo, constituído de um grupo de indiví
duos que concorrem, ao mesmo tempo e em conjunto, para 
a realização do processo verbal . 

Não devem ser confundidos semânticamente com os re
duplicados. Nestes, é a própria ação que é de plural, prati
cada mesmo por um único sujeito (Cfr. dakwne = pular; 
dar um pu~o; dakwdakwne == sair pulando; dar pulos). 
Exemplos: 

fleá == dormir (em conjunto) 
yafle:ká = dormimos 

Iô = estar várias pessoas deitadas (em conjunto) 
yalwkwá = estamos deitados 

sí = correr muita gente (em bando) 
ya:siká = corremos 

tkese = entrar muitas pessoas juntas 
yatkeskya == entramos 

'xi = estar várias pessoas sentadas (em conjunto) 
yaxkya = estamos sentados 

'yo == estar muita gente chorando (em conjunto) 
ya 'yoká == choramos 

Na terceira pessoa, admitem os prefixos ~ha e e. O pri
meiro indica sujeito determinado ou conhecido; o segund?, 
sujeito indeterminado ou desconhecido, em que se quer so
mente apresentar a existência do conceito verbal, sem aten
der a quem agiu; exs. : 

tha 'yoká = êles choram (conheço êsses que c!1-o
ram, ou já me referi a êles anterior-
mente). 

e'yoká ==choram; chora-se; há chôro de várias pes
soas; há muita gente chorando. 
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Para cada verbo sinérgico, há outro normal. que lhe cor
responde no sentido. No p!ural significa que, ao realizar-se o 
processo, os sujeitos geralmente não se acham em conjunto; 
exemplos; 

kwafá == dormir (um ou mais de um) 
tyfwafká == durmo 
yakfwafká == dormimos 

'kha, == estar deitado (um ou mais de um) 
i'khaká == estou deitado 

kê -:- correr (um ou mais de um) 
i: kkyá == corro 

tkoho == entrar (um ou mais de um) 
tyko:ka = entro 

'kine == estar sentado (um ou mais de um) 
'.dinkya == estou sentado 

khokhe ==chorar (um ou mais de um) 
ikhokkya == choro 

28. 4 NOMES PLURALIZADOS. Semelhantes aos ver-. 
bos sinérgicos há os nomes pluralizados. São formas con
sagradas pelo uso, compostas com o prefixo plural de pes
soa, geralmente de primeira. ~ste prefixo se cristaliza, per
dendo sua noção antiga de posse. Pode-se-lhe então juntar 
outro, para indicar o possuidor, de modo igual ao que faze
mos p. ex. com a expressão "Nossa Senhora'\ quando di
zemos; "Minha Nossa Senhora"; exs. : 

yati (nossa-morada, nossa-casa) == aldeia 
ya:thê (nossa-fala) = iatê, língua dos Fulniôs 
yákhi:txhá == toré (instrumento musical) 
yakka (nosso-pequeno) == sobri:Qho 

iyakka (meu nosso-pequeno) meu so-
brinho. 

2~.1 ESCOLHA DAS PALAVRAS. Como em qualquer 
!íngua, também no iatê as palavras sinônimas não têm exa-

• 

.... 
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bamente o mesmo sentido ,ou pelo menos variam nas circuns
tâncias; exs. : 

comer 

kehá (peixe, ôvo; sentido geral) 
qí (carne) 
há (fruta, verdura, legume) 
f~Jane (pirão) 

homem branco == 
klaqí (forma corriqueira) 
khekso (forma e~egante) 
õtXhaitoá (reverência ritual) 

fechar= 

mi:ne (mão, flor, ôllío) 
takní (porta, caixa, livro) 

irmão, irmã = 

tewa, têsewa (mais velho) 
' sô, sone (em geral) 

xi, xine (mais moço) 

cair == 

tyã' (veFticalmente) 
ftyí (obliquamente, depois de tropeçar) 

furar= 

Iô (sentido geral) 
'thi (gente, animal, planta viva) (19) 

phóne (coisa, planta morta) 

esquentar == 

'txhólne (sujeito: sol, fogo) 
.xikê (sujeito: pessoa, animal) 

19) Aliás é o sentido de "furar'1 quando do objeto furado sai líquido <san
gue, seiva) . 
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Os nomes de nartes do corpo e os de vestuário tornam a 
forma feminina quando o possuidor é feminino (Cfr. 11.3); 
exemplos: 

minha cintura == 

ihethá (diz o homem) 
ihethane (diz a mulher) 

minha roupa == 

itke (diz o homem) 
itkene (diz a mulher) 

Palavras há que só se empregam no vocativo; outras 
têm sentido chulo, e outras podem decentemente ser pro
nunciadas diante de qualquer pessoa; exs. : 

a) wey == ó homem 
5a1yasá == ó mu~her 

ali == ó menino, ó rapaz 
aline == ó menina, ó moça 

b) copular == 

ko:lô (palavra chula) 
falni (palavra decente) 

A forma intransitiva dos verbos designa espontaneida
de no processo verbal, sem que o sujeito tenha parte ativa. 
Difere portanto da forma reflexiva, em que o sujeito pro
voca em si a realização do processo; exs . : 

afogar-se == 

khlekheá (dar-se o afogamento de alguém que 
caiu n'água) . 

sakhlekhene (provocar alguém o afogamento 
si próprio) . 

29. 2 ESCOLHA DAS PREPOSIÇõES. Algumas pre
posições podem ter muitas acepções no iatê, mas às vêzes 
um mesmo conceito é indiferentemente representado por vá
rias preposiçõe.3; exs . : 
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kê (complemen1o relativo; lugar; tempo; causa) . 

o:yak ikhwkwá == bebo água 
iak-neká == digo-te 
Palnó'kakê = no Recife 
fthéikê = de noite, à noite 
nekkê == por isto 
dyok.kê = porque vou 

"por" (causa) == 

'kenkya, 'tatha, 'kob'la 
kê (com forma verbal absoluta) 
i (com nome verba 1. em se) 

Em geral há uma forma particu~ar para designar cada 
uma das diversas acepções .muitas vêzes indicada por uma 
única preposição em português; exs . : 

--

"com" == 
fo:te = com a pedra (instrumen:o) 
ya:dêdwat'le == com o menino (companhia) 
ya:de'dwa:lyái == com o menino ( == carregru1-

do o menino) . 

"para, a" == 

ifwmã', ifmã' == para mim (. quanto a m~m) 
ikhôfena ==para mim (= des1~ad<? p~ra mim) 
ikê = para mim, a mim (obJeto md1reto) 
txhlektui == para a árvQ!e (movimento) 
ikhwkwama == para eu beber (finalidade) 

29.3 ESCOLHA DAS PARTtCULAS . As interjeições 
têm de especial que algumas são apenas usadas pelos ho
mens, ou dirigidas ao homem; outras somente pelas mu
lheres, ou dirigidas à mulher; exs. : 

Do homem: 

a) ehaqá == puxa! 
, h' ., ., ku: == a . , ai. , w. 

kelyá, kelyá-fô == obrigado! (20
) 
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b) kawewey == eia! , olá l 

Da mulher: 

a) ehaká == puxa! 
qãqã' == ah!, ai!, ui! 
i:a, i:a-yôph == obrigada! (2º) 

b) ka:sá == eia!, olá! 

_ O .m~smo pode ocorrer com qualquer outra partícula que 
nao seJa isolada mas geralmente se una a verbo ou se inter
cale nêle. Assim temos as partículas wê zaqãwa haha ( co
~ume~~e ab;evlada em ha:) cujo femini~o é resp~ctivamente 
sa, sakawa, baga (comumente abreviada em ':ga); (21) 
exemplos: 

Do homem: 

ikhwkwe'wé: ah, se eu bebesse! 
ikakzaqã'uka == felizmente estou bem! 
efniha: 'xêy == espie só pra êle ! 
a:k'ha:'kádaxi == não corra não! (proibindo zan

gado) . 

Da mulher: 

ikhwkwe: sá: == ah, se eu bebesse! 
ikaksakã'uka == felizmente estou bem! 
efní:gaxi == espie só pra êle! 
a:ke: 'gakdáxi == não corra não! (proibindo zan

gada) . 

A I?artícula lyá, unida a qualquer palavra, indica respei
to~ É d~versamen te e~pregada pelos ú1dios, porque, dqs cinco 
elas .ex1s~ente~ n:l: tribo, cada um tem seus totens particula
res, isto e, an1ma1s ou plantas ou coisas aos quais deve reve-

20) As ~ormas ~elyá-fô e i:a-yôph (ou i :a-yôphw) se empregam quando o 
agradecimento e acompanhado de reverência (sobretudo religiosa). 

21) Esta partícula 'haga, unida a nome, exprime admiração da quantidade 
e se usa por homens e mulheres; ex.: 

txídyo:'ga = oh, quanto peixe! 

• 
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rência. E também nem todos os c~ãs têm o mesmo nível: uns 
são considerados avós dos outros. O clã neto usa a partícula 
lyá quando fala com ou de alguém do clã avô, e êste emprega 
m!"idwa ou malidywa quando dirige a palavra a alguém do 
ela neto; exs . : 

chuva == 

flithya (dizem alguns clãs) 
flithya-Iyá (dizem outros) 

tu, você == 

awê (diz-se para um índio do mesmo clã ou 
de um inferior). 

awê-lyá (diz-se para um índio de clã superior) 

ya:thoto neká "akê-malídywa yatykyá aka-mali
dywa fnite" nossos avós diziam: 
"Viemos ter contigo, neto sagrado, 
para espiar pra teu filho sagrado". 

30.1 'TEND~NCIAS ATUAIS DA LíNGUA. Embora 
os índios mais velhos procurem conservar a pureza da língua, 
não podem evitar que ela se transforme, não só pelos neolo
gismos indispensáveis por causa do contacto com a civiliza
ção, como principalmente porque os índios jovens deixam 
muitas vêzes de usar formas 1_egítimas do iatê para empregar 
vulgarismos e lusitanismos quase sempre desnecessários . 
Hoje, por exemplo, são poucos os que conhecem as palavras 
walwa (== escravo; empregado), gõyá (== lagartixa), walawá 
( == piranha), substituídas respectivamente por moso, katexa, 
ef'lándonkya . 

Também na fonética, podemos notar grande' tendência 
para modificá-la, conforme veremos quando falarmos dos vul
garismos. Já não se ouven1 formas como flahne ( == renovar), 
lixinyo (== três) , tkanyo (== dois), nyato (== me~) , xyowá 
(== teju), que passam a ser foneticamente arcaicas e que hoje 
se pronunciam: Oa:ne, lixino, tkano, nato, xoá. Até mesn10 
vogais longas tendem a tornar-se breves, mormente quando 
não há oposição fonológica . 

Na sintaxe, aparece a construção passiva e a do compa· 
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rativo de inferioridade, e certos tipos de regência nova. Na 
semântica, os nomes verbais em ~e, que pela índole da lín
gua têm significado concreto, tomam sentido abstrato . 

30. 2 VULGARISMOS FONÉTICOS . Prefiro tratar dos 
vulgarismos fonéticos, porque são mais próprios do ia tê. Os 
outros tipos podem ser quase todos incluídos entre os lusi
tanismos. 

1) A nova geração pouco faz sentir na pronúncia a oclu
são glotal e o n glotalizado. Entre êles, quase só pelo con
texto, há distinção de: 

léne == calar-se 
léqne = estar arrancado 

ii == por mim 
iqi == meu colo 

ieinkya == recebo-o 
ieqinkya = mexo-o 

Não obstante, ainda se ouve claramnte uma oclusão glo
tal, sem valor fonêmico e um tanto facultativa, no final de 
palavras inelidíveis; exs.: 

txixá(q) = mocó (animal) 
ikhwkwe:dô(q) == ah, se eu bebesse! 
fále ( q) == pato 

2) Há tendência de relaxar para b, não só o z seguido de 
a~ como (principalmente entre as mulheres) o x do sufixo xi 
de imperativo; exs.: 

zana, bana == permanecer 
zane, bane == bastar 
ikakzaqãwa, ikak'baãwa == felizmente estou bem! 
yoxi, yobi == vamos! 

Aliás, aqui no Nordeste, o nosso povo costuma fazer o 
mesmo com o v (seguido de a) em palavras portuguêsas, nor
malmente nas exortações; exs. : 

bãmw! (vamos!) 
kabálw ! (cavalo! ) 
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3) O b do iatê é o correspondente sonoro ao b do ing~ês. 
Representa um ruído global idêntico ao nosso r múltiplo, 
pronunciado, sem qualquer vibração lingual: ou velar ou 
uvular, pelos nordestinos e em muitas outras partes do 
Brasil. 

Entre os antigos, conierva-se antes de consoante sonora 
e podia desaparecer antes de surda (quando, por assimila
ção, é pronunciado surdo), mesmo intercalada uma semivo
gal; exemp!os: 

flahne == renovar 
ebdoá == comestível 
ebwdaká == t-0rto 
ebwkwa, ewkwa == êle anda 
kilnihso, kilni:so == suspendedora 

Hoje os moços só proferem êstes vocábulos, sem aspiração: fia:· 
ne, e:doá, ewdaká, ewkwa (ou mesmo ewka), kilni:so (com 
o i: menos longo) . Mas se encontram exceções, como: 

hdá == apan~lar, ser surrado 
hlê == já 

Quando pertencia a um sufixo átono, o b muitas vêzes 
desaparecia, o que ainda é possível hoje; exs. : 

owebe püli, owê: püli == sou pobre 
kíJnibo, kílnio == suspendedor 
sewlinho, sewlio, sewliw == criador 
dyokahe, dyokae, dyokai == irei 

Mas, quando o sufixo é por sua vez seguido de sufixo 
que não seja tônico, os índios novos não pronunciam nunca 
a aspiração; exs . : 

(owêhehe) owe:he == eis que sou 
( e'mdohoá) êmdowa == os que não pisam 
(ki'lnihoá) kilniwa == suspendedores 
(dyoka'hekê) dyokáike = porque irei 

4) Em muitas palavras os fonemas africados tx e t~ se 
simplificam; em outras há fechamento de o em u (inc}u1ndo 
também abreviamento de vogal), ou há desfaringeaçao das 
vogais; às vêzes ty é pronunciado como tx; exs.: 
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a) (txi:xiá) xi:xiá == catingueira (planta) 
(khitxiá) khixiá == farinha 
(na'tsaká) na'saká == feijão 
(ktsalé) ksalé == língua 
(tsthulí) sthuli == atalhar 

b) (thoskyá) thuskyá == lacrau 
(tholkyá) thulkyá == ararão 
(tfolí) tfuli == Plêiades 
(owai, oai) uai == por aqui 
(owê, oê) uê == eu 
(ko'xiná) ku'xiná == dá-me cá 
(o: khdi) ukhdi == por aqui 
(o:nima) unima == hoje 
(yo:ká)yoká == vamos 

c) ( dyõdyõ) dyõdyo, dyodyo == pitiguari 
( tãtya) tatya == alma 

d) (utyixkya)utxixkya == corujão 
(tytyayá) xtxayá == dia 

5) Encontram-se casos de aférese e de metátese (comu
mente quando, após a elisão da vogal fina1 de uma raiz, a 
aspiração da consoante psasa para o sufixo começado em k); 
exemplos: 

a) (itóya) tóya == gav1ao 
(o:tosâ, awtosá) tosá == está, essa 

b) (kwmasilyá) maksilyá == rezar 
(ieth-ka) ietkha == apanho-o 

6) O mesotongo labial w tende a desaparecer, sobretudo 
antes da oclusiva sonora d, como também antes de k labia
lizado . Aliás, já mesmo entre os antigos há sufixos que se 
deslabializam antes de dental (Cfr. to+ sô, ho+ sô, do+de); 
exemplos: 

a) (ikhwdotkya) ikhdotka == não bebo 
(iêlwdotkya) iêldotka == não o furo 
(ethwkwa) etkhwa == morre 

b) (elitwsoá) elit'soá == peluda 
(kílnihwso, kílnihso) kilni:so == suspendedora 
(ityã'dwdeká, ityã'ddeká) ityã'deká == não caio 
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Daí podem surgir homofonias que só se distinguem pelo 
contexto; ex . : 

(ikhwdotkya) ikhdotka == não bebo 
(ikhdotkya) ikhdotka == não me choco nêle 

Mas, por outro lado, começa a aparecer o mesotongo 
labial junto a consoante bPabial; exs. : 

(iemka) iemwka, iemwkwa == piso-o 
(ifmã') ifwmã' == quanto a mim 

7) Consoante labializada ou palatalizada, postônica, ten
de a perder essa labialização ou palatalização na pronúncia 
fluente; exs. : 

(ehwkwa, ewkwa) ewka == êle manda 
(ielwkwa) ielwka == furo-o 
(iêmdotkya) iêmdotka == não o piso 
(ikho't'sadôdwa) ikho't'sadôda == não devo beber 

8) Os índios puristas condenam alguns casos de dissimu-
lação do grupo kk para tk; exs. : 

( eK:ka) etka == pequeno 
(dakká) datká == a cabeça; o cabeça 
(dakkeá) datkeá == o chapéu 

Etimo~àgicamente a forma kk é a correta, porque essas 
palavras vêm respectivamente das raízes elidíveis 'ka (= pe
queno, filho) e dakhá (== cabeça; dakhá-ke ==chapéu) unidas 
aos sufixos nominais ká e á indicadores do conceito absoluto 
( Cfr . 11 . 6 e 27 . 1) : 

( e'ka-ká) e-k-ka 
( dakhá-ká) dak-ká 
( dakhá-ke-á) dak-ke-á 

Na forma relativa temos : 

(i-ka) ika == meu fi!ho 
(i-d'khá) itkhá == minha cabeça 
(i-d'khá-ke) itkhake == meu chapéu 

30. 3 NEOLOGISMOS. As palavras novas, os índios as 
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adaptaram à sua língua, formando neologismos hoje consa
grados pelo uso. Entre êstes, contam-se n.omes de animais, 
peixes, plantas, frutas, veículos, utensílios, e outros objetos: 
exemplos: 

lefetiá (veado grande) = boi 
ethayô (o que carrega) == cavalo 
eltyoá (o peludo) == carneiro 
walê-o:yátytyo (porco-d'água) == capivara 
txídyoxkyane (peixe chato) == cará 
txi'dyo:léane (peixe branco) == curumatã 
ethatseá (fruta amarela) == banana 
ekhleane, lahiane (a rugosa) == j aca 
e:kdonkya (a que corre) == veículo, carro, bonde 
e'thlet'soá (a folhenta) == livro 
tsítsine (Cfr. tsítsine == grudar) == livro 
sot'soá (Cfr. sô ==sol) == guarda-sol, guarda-chuva 

Com a civilização, multiplicaram-se os numerais e se in
troduziu a noção de dinheiro ( otxhaxkya) . Cheguei mesmo 
a conseguir, entre os antigos, nomes de moedas já hoje desu
sadas aqui no Brasil; exs.: 

setxíane == 1 vintém 
setxlyôane == 2 viténs 
efiane == 1 cruzado 
thiayá == 5 tostões; Cr$ 0,50 
etxleane == 1.000 réis; Cr$ 1,00 
e:léane == 2. 000 réis; Cr$ 2,00 
khoyá = Cr$ 5,00 

É de notar ainda que as palavras sdone ( == madrinha) 
e texone (= comadre) apareceram analogicamente, por in
fluxo do catolicismo. Havia entre ê~es só o padrinho e o com
padre no rito da iniciação tribal, realizado apenas em pes
soas do sexo masculino (o que ainda hoje acontece): 

isdô == meu padrinho 
isdone == minha madrinha 

itexô, dixô = meu compadre 
itexone, dixone = minha comadre 

30.4 LUSITANISMOS LÉXICOS . O iatê, língua en1 
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contacto direto e permanente com o português, não poderia 
deixar de ser influenciado na sintaxe e às vêzes na morfolo
gia, nem de receber empréstimos de vocábulos, adaptados 
naturalmente à fonética indígena. 

Sem contar os sobrenomes de família, adotados hoje do 
português, há entre muitos outros os seguintes antropônimos: 

Xisê, Sisê, Dedê == José 
Xisêfa == Josefa 
Klafiêle == Gabrie~ 
Xulxi == Jorge 
Malia == Maria 
Tuni == Antônio 
Jwã-u' == João 
Pet'lo == Pedro 

Já falamos dos numerais (Cfr. 19. 6) e podemos citar 
ainda nomes comuns, verbos, advérbios; exs. : 

a) sô == sol 
fuxi == foice 
wapéla == papel 
domiko == domingo 
eklixya, iklexa == igreja 
katexa == lagartixa 
tyô == tio 
um.i == homem 
i:moso == meu empregado 

i:môsone == minha empregada 
i:wamo == meu patrão 

i:wã'mone == minha patroa 

b) dewenkya == dever 
xlivinkya == servir 
deminkya == pedir 

e) galxá == felizmente! 
úntima == ontem 
antúntima == anteontem 

A palavra sô é empregada apenas na composição, e de
minkya vem da locução "dê-me". As formas moso, wamo, 

· " " "o amo" galxá têm respectivamente origem em moço , ' 
"graças" (de "Graças a Deus!") . 
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úntima e antúntima têm o sufixo ma, próprio dos ad
vérbios temporais do iatê . 

Aos numerais se acrescenta o sufixo no (encontrado em 
tkano, lixino, sa 'totkáno) . 

Finalmente parece notar-se o domínio da civilização 
branca, porque umi passa quase exclusivamente a usar-se 
com o sentido de "valente", e tyõ se une a qualquer nome pró
prio de pessoa mais velha que nós, como sinal de respeito. 

30. 5 LUSITANISMOS ANALÓGICOS. Há lusitanismos 
que se baseiam em analogia de sentido. Com eles os índios 
traduzem literalmente para o iatê construções ou t!Xpressões 
tipicamente portuguêsas. Infelizmente também aqui só nos 
é possível apresentar uns poucso exemplos, embora existam 
muitíssimos: 

a) A palavra fehe (= pé), que se aplica só a animais ou 
ao homem, veio a ter a acepção de "planta, árvore" e 
substituir o legítimo to:khethá, quando unido a no
mes de fruta. Com efeito, é nossa a expressão, por 
exemplo, "pé-de-manga" para significar "manguei
ra", e em todo o Nordeste até se diz "pé-de-pau" em 
lugar de ''árvore". Idêntica influência lusa se encon
tra no crioulo haitiano, em que "árvore" se diz piê-bwá 
(pied-bois); exs.: 

lahiane-fehe == pé-de-jaca; jaqueira 
txhleká-fehe == pé-de-páu; árvore 

b) O verbo 'da (= deixar) é hoje empregado com dois 
outros sentidos: "permitir" (= netne) e "não abu
sar, não amolar". Ambos são rejeitados pelos índios 
mais velhos; exs. : 

tkôhote ietka = deixei-o entrar 
ídaxi = deixe-me! não me amole! 

e) Os índios também já estão usando a expressão "cor
tar jaca" e o nome "corta-jaca", tão populares aqui 
no Nordeste par designar o alcovitar ou adular e o 
alcoviteiro ou adulador: 

i-lahiane-thulkyá == "corto jaca" dêle 
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lahiane-thulyhô = o "corta-jaca" 

d) Os verbos Iaiá ( == estar quebrado) e kseká ( = estar 
liso) adquirem o significado de "estar sem dinheiro"· 
também Iaí (= quebrar) aparece na expressão satkha: 
laí (== quebrar a cabeça) para indicar o estado de in
vestigação e preocupação em resolver um problema di
fícil; e êsse mesmo verbo laí unido a txhleká (= pau, 
árvore) copia o nosso modo popular de exprimir gran
de dificuldade em que alguém se ache: 

ilai:ká = estou quebrado (= sem dinheiro) 
iksekká = estou liso ( = sem dinheiro) 
isatkhalaykyá = estou "quebrando a cabeça" nisto 
itxhlék-laykyá == estou quebrando um paur 

(= acho-me em grande dificuldade). 

e) Há uma árvore denominada "bom-nome'' em portu
guês e wa:tsayá em ia tê. Trata-se da "Eloedendrum 
caulifolium", da família das Ramnáceas. No entan
to, hoje quase todos a chamam de txhlêká-khetkyá
ka&i ( == árvore de bom nome) . 

f) Ao picapau (= fola ou fola-tatá) muitos índios já 
dão o nome de txhlékte-thóthwneho (= picador de 
pau). 

30.6 FALSA ANALOGIA. Dentre os lusitanismos ana
lógicos, os mais interessantes são aquêles em que a analogia 
tem base em fa!sa tradução ou compreensão. Também são 
numerosos; exs. : 

a) Julgando que nosso verbo "cobrar" se relacionasse com 
a palavra ''cobra" (réptil), os índios formaram de 
fwdyaká (=cobra) o verbo fwdyaknê (== cobrar). 

b) No Nordeste, "mangar" quer dizer "zombar", que em 
ia tê se traduz por walkane. Por isto se emprega a pa
lavra walkan'tosoá (= zombadora, mangadora, a que 
manga) para significar a fruta "manga". 

c) Para êles, a piranha (peixe) é o feminino de pirão 
(= ef'lan'doá) e passaram a chamá-la de ef'lándon
kya ou mesmo ef'lan'tosoá, em vez de walawá, que é 
próprio da língua. 
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d) Em lugar de etxkilkya == barata (inseto), é muito co
mum o vocábulo êyane, feminino do adjetivo eya 
(== pouco, de pouco valor, de pouco preço, barato). 

e) "Soldado" se diz sokodo, que etimologicamente vem de 
sô (== sol) e kôdoa (== dado, entregue) transformaào 
em kodo sobretudo por infl.uência mórfica da silaba 
final da própria palavra "soldado". Também "cabo" 
(graduação militar) se traduz por khey, vocábulo 
cujo significado próprio é o de "cabo" (parte de um 
objeto ou utensílio, por onde se segura). 

f) Para designar o "caminhão" (veículo), cuja melhor 
forma aliás deveria ser "camião", usam a palavra 
tdiahésane ( == caminho grande) , como se em portu
guês fôsse o aumentativo de "caminho". 

g) Rio-de-Janeiro se chama Txha'lexkyá (== rio ligeiro) 
Houve uma espécie de homossemia, porque não com
preenderam bem o sentido da palavra "janeiro" e o 
confundiram com "ligeiro" . 

h) Mas caso típico de homossemia se vê no vocábulo se· 
tak'hosô, que aplicam ao "elevador". É o feminino do 
nome verbal setak'hô (== levador; o que leva), como 
é feminino qualquer nome de instrumento ou utensí
lio ou veículo. Confundiram "elevar" com "levar" e 
se deixaram influenciar pela forma e não pelo sentido. 
Hoje, conhecedores da finalidade do elevador, também 
dizem sekilni:so (== a que eleva; a que suspende). 

i) Em nossa pronúncia fluente popu~ar, o substantivo 
"enxada" (instrumento agrícola) e o adjetivo "incha
da" ( == túmida) são homofônicos. Isto fêz com que 
os índios usassem a palavra láladonkya (== inchada), 
feminino de láladwa ( == inchado, túmido) , para de
signar a "enxada". 

31.1 INFLU~NCIAS DO TUPI E DO CARIRI. Os Tu
pis e os Cariris devem ter tido pouquíssimo contacto com os 
Fulniôs. Dessas línguas o iatê recebeu algumas pa~avras, e 
talvez indiretamente. 

• 

• 
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Do tupi registramos apenas as seguintes: 

klaqí == o homem branco (de karaíba) . 
· tupia == o homem negro (de tapyia,. por ta

pyiuna). 
palnóka == o Recife (de paranambuka) 
klayô == Garanhuns (de karaí-iu? kará-i-una?) 

Sem dúvida, a palavra palnóka deve ter-se originado de 
paranambuka ( == Pernambuco), a qual primeiramente se 
tr~nsform~ll: em parnãbuka. Em s:~uida, a oclusiva bilabial 
b. 1ntervocallc~,. pela índole da fonet1ca tupi, tornou-se frica
t~va e, pela v1z1nhança da v~lo-labial u, desapareceu, produ
zindo a forma parnauka. Finalmente houve lambdacismo e 
houve também monotongação do grupo au em ó (aberto) . 

É cariri a palavra aribé (=prato), com os fonemas r e b 
estranhos ao iatê; prbvàvelmente 't'so e siá que juntamente 
com thô e 'ti ou tyí, podem apenas indicar origem remota 
comum (Além disso, veja-se 30. 3) . Duvido quanto a txubuyú, 
embora tenha quase certeza de que não é iatê por causa do 
b e do u (tônico final): ' 

't'so == água.; líquido de fruta (== dzu) 
siâ == gordura (== sá) 
thô == avô ( tó == avó) 
'ti == voltar; tyí == vir ( == te == vir) 
t:xubuyú = cará . (peixe) ( == ?) 

·- No en~at?-to, a coexist~ncia dos Tupis com os Cariris na 
reg1ao traz inumeros emprestimos daqueles para êstes. Além 
Qe outras palavras, muitas entraram no cariri através do 
tu:pi, para traduzir neologismos: dinheiro, esp~lho, enxada, 
caixa, banco, padre, mestre, homem branco, homem negro, 
galinha, banana etc. Por outro lado, parece que a palavra 
tupi sumarã (== inimigo), inexistente no guarani, seja de 
or~gem cariri, de marã ( == inimigo) com o prefixo su de ter
ceira pessoa. 

31. 2 ESTRUTURAS TUPI, CARIRI, IATf;. Os seguin
tes tópicos, que passarei a assinalar, poderão servir de com
paração entre as estruturas dêsses três idiomas. 

a) Nos três grupos lingüísticos a frase nominal (indi
cando o verbo "ser") é comuníssima: no tupi e no cariri é 
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obrigatória, no ia tê pode ser substituída pela frase verbal. 
Na frase nominal o iatê e geralmente o tupi empregam par
tículas demonstrativas. Isto é raro no cariri, que se serve, 
para expressá-la, da mudança de ordem das pa!avras, mu
dançf! essa também encontrada no tupi, mas sem valor sig
nificativo no iatê. 

b) As três línguas têm formas separadas para os prono
mes pessoais e para os prefixos pessoais O iatê e o cariri se 
aproximam no emprêgo dessas formas, e o tupi f!ca um tanto 
apartado. 

c) Embora os três ramos possuam construções verbais 
anafóricas e epidíticas (estas últimas principalmente no 
iatê), o sistema geral das conjugações, modos, tempos e as
pectos do ia tê se afasta consideràvelmente do tupi e do cariri. 

d) No tupi e no iatê a construção sináptica é essencial, e 
o determinante precede o determinado; normalmente se em
prega a holófrase. No cariri a holófrase não é da índole da 
língua, e na sinapse o determinante vem depois do deter
minado. 

e) Ainda quanto à ordem, as conjunções subordinativas 
e as preposições são pré-vérbios no cariri, mas funcionam 
sempre como pós-vérbios no tupi e no ia tê. 

f) Não encontrei no cariri exemplo de verbos sinérglcos 
(Cfr. 28.3), como os do iatê e os do tupi (ou do guarani). 
É interessante, ademais, a coincidência de sentido dêsses ver
bos em ambas estas línguas, pois em geral significam "estar 
deitado, estar sentado, correr, fazer alarido" (Cfr. tupi-gua
rani: kfiab, kub, jeoi, aen, koí, asusú) . 

g) Também parece que os Cariris não se serviam da re
duplicação (com valor iterativo, sucessivo, etc.) tão pecu
liar ao tu pi e ao ia tê. 

h) Morfonêmica e semânticamente o iatê se diferencia 
do tupi e do cariri nos pronomes e advérbios demonstrativos. 
Até mesmo quanto à abundância dessas formas o iatê se 
contrapõe grandemente ao tu pi e sobretudo ao cariri. 

i) No iatê há diferenciação constante e abundante de gê
nero e número, tanto nos substantivos e nomes vefbais, como 
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nos adjetivos e pronomes, o que se pode considerar inexistente 
nas outras duas línguas. 

j) Só o tu pi e o cariri têm, nos pronomes e prefixos pes
soais e portanto nos verbos, uma primeira pessoa plural in
clusiva e outra exclusiva. 

1) O cariri se caracteriza por suas várias classes nominais 
que de certo modo se parecem com as do tupi (menos nu
merosas) e têm valor morfo-semântico. No iatê há classes ver
bo-nominais (mas têm base morfonêmica) e grupos verbo
-nominais (com base fonêmica). 

m) No ritmo (provocando elisões, contrações, etc.) o iatê 
se afasta inteiramente do cariri e do tupi. 

n) Nada sabemos sôbre o tom no tupi e no cariri. Pode 
ser que uma delas ou ambas tenham sido línguas tonais, isto 
é, em que o tom, mormente em palavras isoladas, tem valor 
fonológico. Eu classifico as línguas tonais em dois tipos: há 
a i m o d u I a d a, em que a cada silaba corresponde um só 
nível tônico; na m o d u la da (como o chinês), geralmen
te uma sílaba, que difere fonêmicamente de outra, é pro
nunciada em mais de um nível, dando modulação à voz. o 
iatê é uma língua tonal imodulada. 

31.3 O IATt E O CARIRI. Além de meras palavras 
cariris, embora poucas, encontradas no iatê, descobri algu
mas semelhanças morfológicas e sintáticas nas duas línguas: 

a) Assemelham-se, na forma e no emprêgo, os sufixos 
negativos (=não): dy, do cariri, e do (ou da ou dode), do iatê. 

b) Unido ao indicativo epidítico, o sufixo te do iatê slg
nifica uma declaração baseada em informação alheia ( Cfr. 
18 .1) . No cariri o sufixo de, acrescentado ao mero indica
tivo, designa também dito alheio; exemplo do cariri: 

pa-kri = êle foi morto 
pjlkri-de == diz-se que êle foi morto; segundo se 

diz, êle foi morto. 

e) Embora no cariri não haja rigorosamente a categori~ 
de núrtm""ro nos substantivos e adjetivos, empregam-se mw-
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tas vêzes os sufixos á e té para pluralizar os nomes de pa
rentesco e de pessoas; exs.: 

. , vmu-a == rapazes 
tidzi-tê == as mulheres 

Respectivamente poderão equiva~er no iatê aos sufixos á 
e tô, usados ambos com nomes verbais, e o segundo corp. no
mes de paren tese o e de pessoas; exs . : 

e'who-á == os que matam 
e'wdo:-tô == os que são mortos 
ya:tho-to == nossos avós 

d) Mas uma coisa que logo nos chama a atenção no· ca
riri é a existência de várias raízes verbais com sentido pas
sivo. Estão portanto essencialmente ligadas apenas ao paci
ente do processo verbal: bohé == ser ensinado; bypi == ser 
levado; dí == ser dado; moró == ser conhecido; pá == ser mor
to; etc. E há também outras de sentido estativo: bapi == 
estar sentado; etc. 

~sses verbos não têm forma ativa, mas podem ter o seu 
agente indicado com o auxilio da preposição no, construção . 
essa que corresponde a uma ativação; ex.: 

pa-kri no du-marã == foi morto pelo inimigo (== seu 
inimigo o matou) . 

No iatê, igualmente nossa atenção se volta para um 
bom número de raízes verbais com sentido inativo, se bem 
que geralm~n~e ten~am valor estativo e, só às vêzes, passi
vo. Para ativa-las ha o sufixo ne (Cfr. 17 .1) que muito se 
assemelha, também na forma, à preposição no do cariri. 

32. CONCLUSÃO. O ia tê é artisticamente be~o, é sua
ve e é cantante. É uma língua tonal imodulada (Cfr. 31. 2 
n) cujos tons possuem valor fonêmico, morfológico e até sin
tático. Além do acento musical, suas palavras têm acento 
de intensidade, e se constituem geralmente de raízes monos
silábicas e, às vêzes, dissilábicas. Aglutinam-se as raízes no 
vocábulo e os vocábulos na oração (sintetismo fonético se
melhante ao do sânscrito). A frase pode coordenar-se em 

• 

ESTRUTURA DA LÍNGUA IATÊ 213 

um vocábulo, com o polissintetismo encontrado na maioria 
das línguas índigenas americanas. 

Tem cer~a !lexão il}terna e mesmo externa, principal
mente para indicar o genero e o número dos substantivos 
do:S adjetivos .e dos pronomes. Exprime também seus con~ 
ceitos por meio da ordem das palavras; nisto ela está con
c~rde com a maior part~ dos idiomas dos nossos índios (se
nao com todos), mas difere p. ex. do cariri e do urupá 
porque ~o iatê ~ relação é regressiva e nesses dois grupos é 
pr.ogres.s1va, ,ª nao ser que se trate de um composto exocên
tr1co (isto e, em que o centro da gravidade está fora do 
composto, porque o conceito por êle designado lhe é extrín
seco) : aí todos os grupos em geral se aproximam. 

No que diz respeito à pretensa relação direta entre o 
iatê e o cariri, ba~t.a:~e .dizer em resu~o que o iatê, pelo 
menos no estado h1storico de ambas as lmguas e com rarís
si!ll.as p~lavras de. empr~stimo, difere do ca~iri quanto à fo
net1ca, a morfologia, à sintaxe e ao vocabulario. A meu ver 
poder-se-ia afirmar que os Fulniôs não tiveram grandíssim~ 
contacto com os Cariris: devem ter chegado ao Nordeste 
quando talvez êstes já se haviam quase integrado à língua 
e à civilização do branco, embora deixando resquícios isolados 
mas que pouco influíram no iatê. Os Fulniôs teriam chegado 
aqui em tempo relativamente recente, porque dêles não há 
traços toponímicos nem vestígios de nomes de animais, de 
árvores, de comidas, de utensílios, etc. no português regio
nal. (o que não sucede com o cariri e principalmente com o 
tup1), e sua língua quase nenhuma influência recebeu das 
nações indígenas que já habitavam a região, e, por outro 
lado, em nada influiu nelas. 

Recife, 6 de dezembro de 1965 

A. M. D. G. 



• 

• 

21C 

• 

tNDICE REMISSIVO 

Absoluto: 11.2, 14.5, 15 .2, 16.1, 22.3, 22.5, 23.4, 25.1, 25.4, 
27 .1, 27 .4. 

Acento: 8.1-2, 8.4-5, 8.8, 9.1-2, 9.6, 21.2, 32. 

Adjetivação: 11.6, 12 . 2, 12.4-5, 13 . 1-4, 14.5, 17 . 1, 18.4. 

Adjetivo: 11.6, 12.1, 12.6, 14 .5, 16.6, 17.1, 21.5, 22 . 3\ 
22 . 7, 25. 6. 

Adjunto: 12.5, 16.3, 23.1, 23.4, 26.5. 

Admodo: 16 .4, 18 . 3, 25. 3, 26 .1-4. 
' 

Advérbio: 6.3, 12.4, 16.6, 19.2-3, 19.6, 21.1, 21.6, 21.8, 22.3, 
25. 4, 25. 6, 30. 4, 31. 2. 

Af érese: 30 . 2 . 

Africação: 3 . 5, 30 . 2 . 

Alocutivo: 16.4, 16.8, 18.1, 22 .7, 25.1, 25.6. 

Alofonia: 3. 2, 3. 7-8, 4 . 4-5 . 

Alomorfia: 6.4, 7.7, 10.2, 11 .4, 11.6, 17.1, 19.1, 22.1, 
22. 5-6, 26 . 4-6 . 

Alongamento: 1.4, 2.2, 4.1, 7 .4, 9.3-5, 12.6, 13.1, 22.7, 25.3. 

Anafórico: 16. 8, 19 .1, 21. 8, 25. 3, 31. 2. 

Analogia: 30. 3-6. 

Antífase: 15. 3, 16. 7 . 



216 GERALDO LAPENDA 

Antifrá.stico: 18. 2, 25. 2, 25. 4. 

Apofonia: 16.8 

Apóstrofo: 2. 3, 4. 4-5. 

Articulação: 1.1, /3 .1, 4 .1-2, 5. 4, 9. 3. 

Aspecto: 11.5, 12.2, 13.4, 15.3, 16.5-6, 16.8, 22.5, 25.1, 
25.3, 26.3-5, 26.7, 31.2. 

Aspiração: 3.2-3, 3.6, 4.2-3, 4.5, 7.2, 7.7, 30.2. 

Asseverativo: 12.3, 21.4, 22.5, 26.3. 

Assimilação: 3.7, 7.1-2, 9.4-5, 30.2. 

Atenuativo: 12.2, 22.7. 

Ativação: 17 .1-2, 31. 3. 

Ativo: 12.2, 13.1, 13.4, 14.3, 16.2, 17 .1-2, 31 .3. 

Atono: 7. 7, 8.1, 30.2. 

Aumentativo: 22. 7, 30. 6. 

Barítono: 8. 7, 25. 3. 

Breve: 1.4, 2.1, 2.3, 4.1, 30.2. 

Cariri: 31.1-3, 32. 

Catástase: 4 . 2. 

Categoria: 12.2, 15.3, 16.1-8, 17.1, 22 .7, 31.3. 

Causal: 18.3, 26.1, 26.4. 

Causativação: 16.2, 17.2. 

Causativo: 4.1, 16.2, 23.3. 

Chinês: 31. 2. 

ESTRUTURA DA LÍNGUA lATÊ 

Clã: 11.6, 12.2, 29.3. 

Classe: 6.3, 10.1-2, 15.1, 31.2. 

Cláusula: 8. 9, 27. 2. 

217 

Colocação: 12.5, 21.2-3, 21.8, 22.1, 23.6, 24.2, 26.4-5, 31.2. 

Comparativo: 16.3, 22. 7, 26. 7. 

Complemento: 10.1, 12.4, 13.3, 14.2, 14.4, 16.1, 17.1, 17.3. 
22.1, 23.1-3, 24.1-2, 25.6, 27.2, 27.4. 

Concessivo: 18. 3, 26. 7. 

Conclusão: 32. 

Concordância: 13.3, 23.4-5. 

Condição: 7.5, 18.3, 26.4. 

Conjugação: 15 .1, 16 . 1, 21. 2, 22. 5, 31. 2, 27 .4. 

Conjunção: 22. 2, 22. 5, 23. 6, 25. 5-6, 31. 2. 
' 

Consecutivo: 18. 3, 26. 6. 

Consoante: 2 .1-3, 3 .1-8, 4 .1-5, 5. 2-4, 7. 2, 30. 2. 

Contração: 9.4-5, 14.4, 19.4. 

Convite: 18. 2, 25. 4, 25. 6. 

Coordenação: 22. 2, 25. 5, 26 .1. 

Crioulo haitiano: 30 . 5. 

Dedutivo: 26. 4. 

Definida (interrogação) : 21. 1, 21. 3, 21. 8. 

Demonstrativo: 7. 3, 7. 7, 16 . 6, 19 .1-3, 19. 5, 19. 7, 22. 2, 22. 5, 
25.4-5, 31.2. 

Dependente: 15. 3, 16 .4, 27 .1. 



218 GERALDO LAPENDA 

Depoente: 12.2, 13.1-2, 16.1, 17.1, 23.2, 27.4. 

Descritivo: 18 .1, 21. 8, 25 .1-2, 25. 5-6, 26 .1, 26. 3-4, 26. 7. 

Desf aringeação: 30 . 2 . 

Desglotalização: 30 . 2 . 

Desigualdade: 22 . 7 . 

Desiderativo: 18. 2, 25. 3. 

Deslabialização: 30 . 2 . 

Despa1atalização: 30. 2. 

Desvocalização: 1 . 4, 9. 3-4 . 

Dígrafo: 4.4. 

Diminutivo: 22. 5, 22. 7. 

Dissimilação: 30 . 2 . 

Ditongação: 7. 4, 9. 4 

Ditongo: 2 .1-2, 3. 3, 7. 2, 8 .1. 

Ditônico: 8. 2. 

Dubitativo: 16.8, 18.1, 21.7-8, 25.1, 25.3, 25.6, 26.2, 26.4 .. 

Elidente: 6.3, 17 .1, 21.2. 

Elidível: 6 . 2, 9.3, 10.3. 

Elisão: 4.1, 6.2-4, 7.4-6, 9.1, 9.3-4, 9.6, 10.3, 13.1, 15.1, 
17 .1, 20.2, 30.2. 

Elocutivo: 16.4, 18.2, 25.1-6, 22.7. 

Enunciamento das palavras: 14.5. 

Ensurdecimento: 7. 2, 30. 2. 

• 

( 

:) 

ESTRUTURA DA LÍNGUA lATÊ 219 

Entonação: 8. 9, 21.1, 25. 4. 

Epidítico: 8.7, 11.6, 13.2, 16.3, 16.8, 19.1, 19.3, 21.8, 25.1-6, 
26.2, 31.2-3. 

Escolha: 29. 1-3 . 

Espanhol: 2 . 4 . 

Espécie: 11.2-3, 15.1, 16.1, 16.3, 18.1, 27.3. 

Espiração: 3. 5, 4. 3. 

Essencial: 12.2-3, 13.1, 13.3, 14.5, 22.1, 23.1-2, 24.2, 31.2. 

Estado: 11. 3, 11. 5-6, 15. 4, 31. 3. 

Exclamativo: 8. 7. 

Exocêntrico: 23. 6, 32. 

Exortação: 8.7, 18.2, 25.4, 25.6, 30.2. 

Faríngea: 1.3, 30.2. 

Final: 18.3, 25.5, 26.2, 26.5. 

Flexão: 32. 

Fluitivo: 15. 4, 16 .1-2, 23 .1. 

Fonema: 3 .1, 3. 5-8, 4. 3-5, 5. 3, 7 .1-2, 7. 5, 8. 3, 10 .1, 30. 2. 

Fonética: 4.1, 7.1, 7.7, 9.3, 15.1, 17.1, 25.1, 28.1, 30.1-2, 
30. 4, 31.1, 32 : 

Forma verbal: 15 . 2, 20.2, 21.2-3, 22.3, 25.1, 25.4, 26.3, 
26. 5, 27 .4. 

Francês: 28.2. 

Frase nomina!: 14.2, 19.3, 20.4, 21.2-3, 27.4, 31.2. 

Frástico: 18. 2, 25. 4 . 
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Freqüência: 4 . 4, 5 . 1-4 . 

Gênero: 7.7, 11.1-3, 11.6, 12.1-4, 12.6, 13.1-5, 14.1, 14.3, 
17.1, 17 .3, 18.2, 19.1, 19.5, 19.7, 20.1, 20 .4, 21.4-5, 
22 . 4, 23. 4, 25. 3, 26. 5, 27. 3, 29 .1, 29 . 3, 31 . 2, 32. 

Georgiano: 16 . 1 . 

Gerúndio: 26. 2-3, 26. 5, 26. 7. 

Gerundivo: 12. 4. 

Glotal (oclusão): 3.1, 30.2. 

Glotalização: 3. 4, 7. 7, 30. 2 . 

Grau: 12.2, 15 .3, 16.3, 22.5, 22.7, 26.6-7. 

Grego: 12.4, 16.3. 

Grupo: 4.1 , 6 . 2, 10.2-3, 12.2, 13.1, 13.3, 15.1-2, 17 .2, 20.2-3, 
22 .1, 22. 6, 25 .1, 26. 4, 31. 2. 

Guarani: 11. 5, 14 .1, 14. 3, 22 .1, 31.1-2. 

Harmonia: 3.3, 7.1, 7.7, 15.1. 

Heteronímia: 11.1, 12 .1. 

Heterossemântico: 11. 3. 

Hipotaxe: 25 . 6, 26. 2-3, 26. 6 . 

Hipotético: 18 . 3, 25. 3, 26. 4, 26. 6. 

Holófrase: 13. 2, 14. 4, 24. 2, 31. 2. 

Homofonia: 30. 2, 30. 6. 

Homossemia: 30. 6. 

Igualdade: 22 . 7 . 

) 
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!modulada (língua tonal) : 31. 2, 32. 

Imperativo: 7.7, 8.7, 11.4, 15 . 1, 18 . 2, 19.2, 20.2, 22 .5, 25.2, 
25 .4, 30 . 2 . 

Imprecação: 18.2, 25.3 . 

Imprefixado: 6.3, 7.5, 10 . 1, 14 .3, 15.1, 24.2. 

Imputativo: 18 .1, 21. 8, 25 .1 . 

Inativo: 11.6, 13.4, 16 . 2, 17.1-2, 31.3. 

Indefinida (interrogação) : 21 . 1, 21. 3, 21. 8, 25 .1. 

Indefinido: 9.7, 12.6, 14.3, 14 .5, 16.8, 20.5. 

Independente: 16 . 4, 22 . 5, 25 . 6, 27 .1. 

Indicativo: 18 .1, 25 . 1, 31. 3. 

Indivíduo: 11. 2-3. 27. 2. 

Indutivo: 26.4. 

Ineliden te: 6 . 3 . 

Inelidível: 6. 2, 9. 3, 10. 3, 30. 2. 

Influência: 19.4, 22 .7, 30.4, 30.6, 31.1, 32. 

Informativo: 16. 8, 18 .1, 21. 2, 21. 4, 21. 8, 25 .1-2, 25. 5, 
26. 3-4. 

Inglês: 2.3-4, 3.2, 3.6, 3 .8, 22. 7, 30.2 . 

Intencional: 12.4, 16 .6, 18 .2, 22.5, 25.3-4, 25.6, 26.2, 26.6. 

Intensidade: 7.7, 9.2-3, 9 .6, 11 .6, 13.4, 22.5, 22.7, 25 .2-3, 
26. 6, 28 .1. 

Interjeição: 1.1, 7.7, 8.7, 18 . 2, 19.3, 22.4-5,
1
25.2-4, 29.3. 

Interjetivo: 18. 2, 25 . 2 . 

Interrogação: 1.1, 8.7, 18.1, 21 . 1-8, 22.5, 25.1, 25.4, 25.6. 
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Intransitivo: 10 . 1, 13. 2, 16 .1-3, 17 .1-2, 19. 6, 23. 2-3, 24. 2, 
25.4, 25.6, 27.4, 29.1 , 31 .2. 

Invocação: 18 .2, 25.3. 

I t aliano: 3.2, 4.1 , 28.2. 

Labialização: 3. 8, 7. l ~ 7. 6-7, 15 .1, 32. 

Latim: 7 .2, 12.2, 12.4, 14.5, 22. 7, 28.2. 

Língua tonal: 31 . 2, 32. 

Longo: 1.4, 2 . 2, 4 . 1, 7.4, 9 .3, 13 . 1, 15 . 1, 25 .3, 30 .2. 

Lusitanismo: 1.2, 3 . 7, 4 .6, 22.7, 26.2, 30.1-2, 30.4-6. 

Matéria: 12 . 5. 

Mesotongo: 2 . 1, 2.3, 3.2-3, 4.3-5, 6 .5, 7.2, 9.3, 30.2. 

Metástase: 4 . 2-3, 7 . 2. 

Metátese: 30 . 2. 

Modal: 18. 3, 26. 5. 
• 

Modo: 12 .4, 15.3, 16.4, 16.6, 16 .8, 18.1-3, 21.2, 21.4, 21.7-8, 
25.1-6, 26.1-7, 31.2. 

Modulação: 8 . 1, 31. 2. 

Modulada (língua tonal): 31. 2. 

Monotongação: 9. 5, 31.1. 

Monotônico: 8 . 2 . 

Morfema: 11 . 1, 11.5-6, 12.1, 12.3, 13 .2, 13.5, 14.1, 14.4-5, 

17. 3, 25 .1. 

Morfonêmica: 6. 5, 15 .1, 24. 2, 31. 2. 

ESTRUTURA DA LÍNGUA IATÊ 

Nasal: 1.2-3, 5.1, 7 .3-4, 8.1. 

Nasalação: 3.8, 7.1, 7.3-4, 25.3, 26.5. 

223 

Natureza: 11.6, 12 . 2, 12.5, 15.2, 15.4, 16.1, 16.5, 27.4. 

Negação: 4.1, 6.4, 16.7, 18 .5, 20.1-5, 25 .1, 25.4, 26 .4, 26 .6, 
27.4. 

Neologismo: 30 .1, 30. 3-6, 31.1. 

Nível: 1.1-2, 2. 3, 8. 2, 8. 6, 21. 3, 29 . 3, 31. 2. -

Nome verbal: 11.3-4, 11.6, 12.1, 12 .3, 12 .6, 13.1-5, 16.3, 18 .4, 
19 .4, 20 .3, 20 .5, 25.6, 26.1 , 26 .3-4, 30.1, 31.2-3. 

Numeral: 19. 4-5, 30 ., 3-4. 

Número (categoria): 11 .4, 11.6, 12 .1, 12 .3, 12.6, 13.5, 14.3-4, 
15.3, 17.3, 19.1, 19.7, 20.1, 21.4-5, 23.5, 26.5, 28.1, 
28. 3-4, 31. 2-3, 32. 

Objeto direto: 10.1, 12.6, 14.2, 14.4, 16.1, 23.1-3, 24 . 1, 25.6. 

Oclusão glotal: 3 .1, 30 . 2. 

Onomatopéia: 28 .1. 

Opcional: 7. 5, 9. 3-5, 10 . 2, 13. 2, 14. 5, 22 .1, 22. 5, 23. 5, 24 . 1, 
25 . 6, 30. 1-2 . 

Oposição: 1.1, 3 .5-6, 4.3-5, 7 .4, 8.2, 8 . 7-8, 11.3, 12 .2, 16.3, 
24. 2, 27. 3, 30. 2. 

Optativo: 7. 7, 8. 7, 25 . 3. 

Oração: 25 .1-6, 26 .1-7. 

Oral: 1.1, 5.1, 7.4, 26 .5. 

Ordem: 12.5, 18.2, 21.3, 21.8, 23.6, 25.4, 25.6, 26 .4-5, 31.2. 

Origem : 12. 5. 

Oxítono: 1.4, 8.1, 8.4, 8.8, 9.6. 
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Palatalização: 3.2-3, 3.5, 7.1, 7.5, 7.7, 10.1-2, 14.3, 15.1, 
17 .1, 20. 2-3, 30. 2. 

Pan-egoismo: 11. 5, 27. 2 . • 

Pararremática (interrogação): 21.1, 21. 3, 25. 6. 

Parástase: 15. 3, 16. 8, 25 .1. 

Parataxe: 25. 5, 26. 3, 26. 6. 

Paroxítono: 8. 5, 8. 8. 

Partícula: 4 .1, 6.4, 7.7, 9.4, 14.2, 16.3, 16.5-6, 16.8, 19.3, 
20.2, 21.2-4, 21.7-8, 22 . 3-7, 25.1-4, 26.3-7, 29.3, 31.2. 

Passivo: 12.2, 13.2, 14.3, 16.3, 17.1, 30.1, 31.3. 

Períbole: 15. 3, 16 .1-2, 17 .1. 

Peribolismo: 17 . 1 . 

Período hipotético: 26. 4. 

Permanência: 12.2, 15.4, 16.2, 17.1, 27.4. 

Permutacional: .26. 7. 

Pessoa: 3.8, 10.1-2, 11.1, 11.4, 12.6, 13.5, 14.1-3, 14.5, 15.1, 
15.3, 16.8, 17.3, 18.4, 19 . 3, 21.4, 22.1-2, 25.4, 26.5, 
27.1, 28.3, 29.1, 30.4, 31.2-3. 

Pleonasmo: 24 . 1 . 

Plural: V. Número. 

Pluralício: 11. 4. 

Pluralidade: 11. 6, 15. 3, 28 .1, (V. Número) . 

Pluralizado: 28 . 4. 

Politônico~ 8. 2. 

Posse :11.3, 11.5, 12.5-6, 14.3-4, 22.7, 23.6, 24.1, 27.1-2, 29.1. 
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Possessivo: 10.1, 11.5, 14.5, 17.3, 24.2, 27.2, 28.4. 

Postônico: 1.4, 8.1, 8.5, 8. 7-8, 9.2, 30.2. 

Pós-vérbio: 6 .1, 6. 3-4, 23. 6, 24 .1-2, 31. 2. 

Potencial: 7.4, 16.6, 16 . 8, 18.1, 25.3-4. 

Predicativo: 16. 3, 20. 4, 23. 4, 27. 4. 

Prefixado: lQ .1, 15 .1. 
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Prefixo pessoal: 7 .4, 9.3, 14.3-5, 15.3, 16.1, 17 .1, 17 .3, 18.4, 
19.1, 21.2, 22.1, 24.2, 25.4, 26.5, 27.1, 28.3, 31.2. 

Preposição: 6.3-4, 9.3, 10.2, 12.4-5, 14.2, 14.4-5, 15.2, 17.1-2, 
19.4, 22.1-3, 22.5, 22.7, 23.2-3, 23.6, 25.6, 26.1, 26.3-5, 
27.1, 29.2, 31.2. 

Presuntivo: 18 .1, 21. 7-8, 25 .1. 

Pretônico: 1.4, 9. 2. 

Pré-vérbio: 6.1-2, _6.4, 9.3, 23.6, 24.1, 31.2. 

Progressivo: 7. 4, 26 . 3, 32. 

Proibição: 16. 8, 18. 5, 20. 3, 29. 3. 

Pronome: 12. 3, 14 .1-5, 18. 4, 19 .1, 19. 3, 20. 5, 21.1, 21. 4-6, 
25. 6, 31.2. 

Proparoxítono: 8 .1, 8 . 5-6, 8. 8. 

Proporcional: 26 . 7 . 

Prorrizotônico: 3. 6, 8 .1, 8. 3, 8. 6, 8. 9. 

Protônico: 1. 4. 

Quantidade: 1.4, 2 ~ 2-3, 4 .1, 7 .4, 22. 7. 

Raiz: 1.2, 2.3, 3.6, 6.3, 7.7, 8.2-3, 9.3-4, 11.6, 12.1, 12.3, 
17.1, 25.5, 30.2, 31.3, 32. 
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Recíproco: 16 . 2, 17 . 3. 

Reduplicação: 16.5, 28 . 1-3, 31 . 2. 

Referência: 12 . 5 

Reflexivação: 17.3, 29.1. 

Reflexivo: 14.4, 16.2, 17.3, 22.1, 22.7, 24.2, 29.1. 

Refôrço: 14.2, 14 .4, 16.8, 19 . 3, 21.3, 22.5, 25.2, 26.3-5. 

Regência: 12. 4, 15 . 2, 22 . 7, 23. 2-3 . 

Relativo: 11.2-3, 12 . 3-4, 13.3, 14.5, 15.2, 16.1, 17.3, 22.1, 
22.3, 22.51 22.7, 23.1-3, 24.2, 25.1-6, 27.1-4, 31.2. 

Remática (interrogação) : 21 .. 1-3. 

Responsivo: 18 .1, 21. 8, 25 .1 . 

Resultado: 26. 4, 26. 6. 

Reverênci?- : 22. 5, 29 .1, 29 . 3, .30. 4. 

Ritmo: 1 . 4, 9 .12, 16. 5, 31 .. 2. 

Rizótônico: 3. 6, 8. 3-4, 8. 9 . 

· Ruído: 3.1-8; 4 .4, 5.3-4, 7.2, 7.5, 30.2. 

Sânscrito: 32 . 

Semântica: 12. 2, 28 . 2-3, 30 .1, 31. 2. 

Semiconsoante: 2 . 4, 5. 4, 6. 5. 

Semivogal: 2 ,1-3, 3 .2, 3.8, 5.4, 6.5, 7.7, 8.1, 9.4, 30.2. 

Sílaba: 1.3-4, 6.5, 7 .3, 7.7, 8.1, 8.3-9, 9.2-4, 9.6, 10.2, 21 .2. 

Simultaneidade: 26 . 3-4. 

Sinal gráfico: . 8 . 1, 12 .16, 13 .1.-5 . 

• 
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Sinapse: 6 .1-4, 8 . 8-9, 24 .1-2, 31. 2. 

Sinérese: 9 . 4. 

Sinérgico: 28. 3-4, 31. 2. 

Sinônimo: 23. 3, 29 . 1. 

Sintetismo: 32. 
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Sintaxe: 4.1, 6.1, 7.7, 9.3, 12.4, 22.7, 23.1-6, 24.1-2, 25.1-6, 
26.1-7, 30.1, 30 .4, 31.3, 32. 

Som: 1.1-3, 2 . 1-3, 3 .1, 3. 3, 3. 7-8, 4. 4, 5. 3-4, 7. 2, 30. 2 .. 

Submodo: 16. 4, 18 .1-2. 

Subordinação: 22. 2, 22 .'5, 23. 6, 24. 2, 25. 6, 26. 4, 81_. 2. 

Substantivação: i2. 6. 

Subtônico:. 1.3, 8.1, 8.8, 9.6 . 

Sufixó nominal: 6,4, 9. 6, 11. 6, 12. 2, 17 .1':"2, 21. 2, 22. 5, 27 .1, 
29 .1, 30 .2. . 

Sujeito: 10.1, 13.4, 14.2, 14.4-5, 15.1-4, 16.1-2, 17.~, 21.2, 
23.3, 24 .1-2, 26.5, 28.3. 

Superlativo: 22. 5, 22. 7. · 

Temp,o: 11 .5, 12.1-3, 15.2-3, 16.5-8, 19.1-2, 19 ~ 6, 21.6, 22.5, 
25 .1, 25. 3, 26. 5, 31. 2. 

Temporal: 18. 3, 21. 2, ~6. 3, 26. 7. 

Tendência: 11.4, 30 .1. 

Tom: 3. 6, 8 .1-9, 18. 2, 21. 2, 24. 2, 25. 2, 25. 4, 30. 2, 31. 2. 

Tonal (língua): 31. 2, 32. 

Tônico: 1.3, 2.2-3., 8.1-6, 8.8, 9-.2, 9.6, 30.2. 

Tonização: 8., 1, 8. 3., 8. 6-9. 
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Transição: :4.1-5, 7 .2. 

Transitivação: 7. 4, 17-.1, 19. 5 . 

Transitivo: 10 .1, 13. 2, 14. 4, 15. 1, 16 .1-2, 17 .1-2, 21. 2, 23. 2-3, 
26.5, 27.4 . 

Transobjetivo: 17 .1, .23. 2. 

Tupi: 11.5, 12.2, 12.4, 13.4, 14.1, 14.3, 22.1, 26.2, 31.1-2. 

Urupá: 32. 

Velarização: 3 . 8 . 

Verbo: 3.8, 4.1, 6.2-3, 10.1-3, 11.6, 12.3-4, 13.1-4, 14.3-,5, 
15.1-5, 16.1-8, 17.1-7, 18.1, 19.6, 20.1-2, 20.5, 21.2-5, 
21.8, 22.1-7, 23.1-6, 24.2, 25.2-6, 26.2, 26.5-7, 27.4, 
28. 2-4, 29 .1-3) 30. 5-6, 31. 2-3. 

Vocalização: 9. 4, 19 .1, 22; 7. 

Vocattvo: 8. 7, 22. 5, 29 .1. 

Vogal: 1.1-4, 2.1-2, 3.2, 6.5, 7.2-7, 8.1, 9.3-5; 13.1, 14.5. 

Volitivo: 12. 4, 18 .1-2, 25. 4, 25. 6. 

~oz:: 11.6, 12.2, 13.1, 13.4, 14.3, 15.3, 16.2-3, 17.1-3, 23.3'. 

Vulgarismo: 14. 3, 30 .1-2. 
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