


Família Irántxe 

Marcadores pragmáticos na língua Myky 

Ruth Maria Fonini Monserrat (Universidade Federal do Rio eje Janeiro) 

A língua Myky, com seus co-dialetos Myky e Iranxe, nao se classifi

ca em nenhuma das famílias linguísticas conhecidas. Os myky estao em 
contato com a sociedade nacional desde 1971. O presente estudo leva em 
conta os dois co-dialetos. · 

Urna das categorias verbais da língua,:que chamei Pragmática, é ex
pressa por 'marcadores pragmáticos' (representados por el= ou cl:;t nos 
exemplos) - índices bioletais que indican1 a rela9ao entre os participantes 
do discurso segundo critérios de biparti9ao natural dos sexos (homens x 
mulheres), diferen9a de gera95es (adultos x crian9as), e hierarquia referen
cial nominal (espíritos x humanos x animais). No caso de hu1nanos em 
rela9ao a animais, o tratamento encontrado nos exemplos varia - ora eles 
Sao tratados COffiO pertencendo a mesma classe dos humanos, Ora COITIO 
estando em classe distinta. 

A morfologia verbal pode expressar dois tipos diferentes de rela95es 
pragmáticas e discursiv~s: 
1. Colocados após a categoria de Modo, os marcadores pragmáticos expres-

. sam a rela9ao de identidade ou diferen9a de classe bioletal entre falante e 
ouvinte, nas várias situa95es discursivas: pergunta, orde1n, comunica9ao 
(ou afirma9ao enfática, ou expressao de agradecimento), resposta (a urna 
pergunta, ordem, expressao de agradecimento, comunica9ao ou asser9ao 
enfática). 

Na per~unta, quando falante e ouvinte pertence~ a mesma classe, o 
marcador é -n1 ( em Iranxe e mais raramente em Myky), ou -0 ( em Myky e 
mais raramente em Iranxe ); quando falante e ouvinte pertencem a classes 
diferentes, a forma é a mesma nos dois co-dialetos: -ja: · 
• pªja-ro.-ti-0 /acordar-est-inter.pres-cl=/ 'vocé está acordado?' (homem 

fala com ho~em, ou mulher com mulher) 
• pªja-ro.-ti-ja / acordar-est-inter.pres-cl:;t/ 'vocé está acordado?' (ho

mem fala com mulher e vice-versa, adulto fala com crian<;a e ' ·e
versa, humano fala com espirito) 
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• sei pyra.-ti-ní / voce chamar-inter.pres-cl=/ 'como voce se chama?' 

• to ka-mª.-ti-ní ·/ir querer-2pl-inter.pres-cl= / 'voces querem ir?' 
• opa jata atxo-ti-ja /alto canoa aparecer-3s-inter-cl;t:/ 'aviao apare

ceu?' 
• sei salepa.-ti-cp /voce costurar.refl-2s-inter-cl=/ 'voce costurou para 

si mesma?' 
• xa.-ti-ja / vir-2s--inter-cl;t:/ 'voce veio? 

Na ordem, quando se trata da mestna classe o marcador é -ni; e o de 
classes diferentes é-ra: 
• xa-kí-ní /vir-imper-cl=/ 'vem!' (ou 'venham!') 
• xa-ki-ra /vir-imper-cl;t:/ 'vem! ' (ou 'venham!') 

J 

(Um informante me disse que com animal também se usa ·ni, quan-
do se dá urna ordem, e que-rasó se usa entre humanos: juna, xa-ki
ni 'cachorro, vem cá!) 

Numa co1nunica9ao, afirma9ao enfática, expressao de agradecimen
to, ternos -ni para a mesma classe e -sa para classes diferentes. 

Quando alguém está de partida, por exemplo, comunica: 
• to-lo-pa-ni / ir-fut-ls-cl= / 'vou embora' 
• to-lo-pa-sa / ir-fut-ls-cl;t:/ 'vou embora' 

Querendo enfatizar utna situa9ao para a qua) quera participa9ao do 
ouvinte, o falante diz, conferindo a sua afinna9ao urna significa9ao de con
vite, estímulo ou incitamento: 
• pª xa-ki-ni, matanai-jé-ta-ni / depressa vir-imper-cl=, brincar-ldual

enf- el=/ 'depressa, venham, vamos danc;ar (nós dois)! 
• p!! xa-k1-ra, aka-ré-ta-sa / depressa vir-imper-cl;t:, comer-lpl-enf-cl;t:/ 

'venham depresa, vamos comer!' 

Quando o falante quer agradecer a alguém por algo recebido, ele di
rá, por exemplo: 
• mje-kalo jama-na-si-ni pyri-ny / bom-intens dar-1obj-2s-cl= cesto-def/ 

'que bom que voce me deu o cesto' 
• mje-kalo jama-na-si-sa pyri-ny [mjekalo jamanasixa] / bom-intens dar-

1obj-2s-cl;t: cesto-def/ 'que bom que voce me deu o cesto' 
As duas lilti1nas frases correspondem ao nosso 'muito obrigado'. 
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Na resposta a urna pergunta, ordem, exp1~essao de agradecimento, 
comunica\:ªº ou asser~ao enfática, os marcadores sao: -0 para a 
mesma classe, -sa para classes ·diferentes. Só com esse tipo de enun
ciados é que podem ocorrer -na e -nata: 
• pªja-ro-ra-0 / acordar-est-1 s-cl= / 1estou acordado' 

• pªja-ro-ra-sa / acordar-est-ls-cl=t:/ 'estou acordado' 

A resposta a declara\:aO de agradecimento, que corresponde ao nos
so 'de nada', é assim enunciada: · 
• mje-kalo jama-sa-ra-0 /bom-intens dar-2obj-1s-cl=/ 1que bon1 que te 

dei' 
• mje-kalo jama-sa-ra-sa /bom-intens da~-2obj-1s-chi=/ 'que bom que te 

dei' 

Muitas vezes há omissao de um marcador pragmático. Observe-se o 
diálogo abaixo entre um hornero e seus filhos após urna pescaria: 
• - Are ja, palu ª-pju-si.-ti- / eu pai, cará pescar-obj.pl-2s-inter-/ 'pai, 

voce pescou carás?' 
- ~-pju-ja-sa-na, pyrinpja a.-ki- /pescar-obj.pl-cl;t-dÍsc, no.cesto o

lhar-imper-/ 'pesquei, olhem no cesto!' . Há ornissao de -ja na pergun
ta e de -ra na ordem. 

2. Em posi9ao medial, após a categoria de Objeto, há 1narcadores pragmá
'ticos específicos, que indicam a rela9ao de classe entre o falante e o refe
rente sujeito da ora9ao, que pode ser tambérn urn ser nao anirnado . Alérn 
disso, há duas formas alternantes para o mesmo marcador prag1nático tne-. . 

dial, urna 'normal' , e a outra com a nuance significativa de 'en1patia', e1n 

geral ' pena' do falante e1n rela9ao ao referente do sujeito.; eles sao: -0 para 
a mesma classe; -ra 'classes diferentes'. Eis exemplos: 
• saª-pa-ra-my / costurar-refl-clt:-3s/ 'ela costurou' (homem falando; se 

é urna mulher a falar, dirá, na mesma situac;ao: saª-pa-my 

• paka-ra-mª-0 /nadar-cl;t:-3pl/ 'eles nadaram' (mulher fala) 
• mía kuapa sima-ypa-ra-0 / homem crianc;a vomitar-progr-cl;t:-3s/ 'o 

menino está vomitando1 (adulto fala sobre crianc;a) 
• kykja-ma-namª ta-ra-0-ja / quantos anaf-cl;t:-3s-cl;t:/ 1quantas assitn?' 

(homen1 fala com mulher sobre mulher) 
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• nanama taka-raka-ra-na-mªmjü mªna-jatai-n-kje / agora saber-est.pl
cl;i:-hab-3pl água-carro-def-loc/ 1agora eles estao sabendo (entenden
do) andar de barco1 (mulher fala com m ulher sobre homem) 

• aku uipa-ra-my / cigarra matar-cl;i:-3s/ 1ele (ou ela) matou a cigarra1 

(1n ull1er referindo-se a u1na crianc;a) 
• ulapa-si wala-ra-my mjunkina / crianc;a-dinlin falar-cl;i:.-3s mae.obl/ 'a 

criancinha falou para a inae' (adulto fala sobre cria~c;a) 
• kewa-ny Jurusinkina tata-ly-na-maka-ru / branco-def Jurusi.obl 1ar

gar-progr-cl;i:-infer-3pas/ ' diz que o branco largou a Jurusi/ (índio so
bre nao-índio) 

• ªpa-ra-0 / nascer-cl:;t;-3s / 'nasceu' (adulto sobre crianc;a) 

• mju-kao-ra-mi-nta p ywy· ny / afiado-n1uito-cl;i:-3s-disc facao-def/ 'o 

faca o es tá be1n afiado' (hu1nano sobre inanimado) 
• axa-ra-ili ªpja kany-ra-mi-ni / achar-l s-cl= onde coisa-cl:;t;-3s-cl= / 

' achei (onde está) a coisa' (hun1ano sobre inanin1ado); o verbo axa é 
empréstimo Portugués de 'achar'. 

• xipuka-pju-ra-kamªju / contatar-obj.pl-cl:;t;-pas. rem.3pl/ ' eles (os 

brancos) contataram conosco' (índio sobre nao-índio) 
• mªna jétaki na jama-na-namªju-sa-nta /chicha yetá.obl dar-cl:;t;

hab.3pl-cl:;t;-d isc/ ' eles dao chicha para a yetá' (mulher falando com 
home111 (-sa) sobre ho1nens (-ra) 

• poku ko-pa-ra-mémi-xa / arco raspar-refl-cl:;t;-3dual-cl:;t;/ 1eles dois 
• 

raspara m arco para si mesn1os1 

N essa última frase, fa lada por urna n1ulher (como na anterior), -ra 
indica que o suj eito é ho1n en1, e -xa (variante palata lizada de -sa) que ela 
está respondendo a u1n ho1ne1n. A 1nesn1 a frase, falada por um hornem, 

respondendo a un1 ho1ne1n , ficará ass in1: poku ko-pa-mémi 'eles dois ras
paran1 a rco para si 111esn1os'. E se o hon1e1n está respondendo a u1na mu

lher, fi cará: poku ko-pa-mémi-xa 'e les do is rasparam arco para si 1nes-
1nos' 
• kaka-y-0-na-0 uapa-nkina uipa-y-0-ki-ni / morder-progr-3obj-cl:;t;-3s 

crianc;a-obl bater-progr-3obj-in1per-cl= / 1bata no cachorro que mordeu 
a crianc;a!1 (h teralmente: ele mordeu ele crianc;a bata nele!). 

A frase é dita por u1n adulto a a lguérn do mesrno sexo, referindo-se a 
urn anima l na fun9ao de sujeito . A forma [na] é a realiza9ao de -ra e1n 
a1nbiente nasa l anterior . 
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• are kjunkje karumi-ra-ki-ra, waapjumakkareju Jamaméxi / eu ca-

sa.em ficar-cl;t:-imper-cl:;i1:, fa lar .obj. pl.infer-pas.rem-3s J amaméxi 
/ podem ficar na minha casa, diz que falo u para eles Yamaméxi' 

O personhge1n Ya1naméxi é espírito e está falando com hu1nanos; as 
classes sao diferentes. Mas na 1nes1na história Nahi, um dos chefes dos 
espíritos, trata os hornens vivos que o estao visitando co1no pertencendo a 
1nes1na classe que ele: 

• kenakjeny ika-ki-ni, waa-pju . ... Nahi / aí morar-imper-cl:;i1:, falar

obj.pl ... Nahi/ 'podem ficar morando aí, disse Nahi para eles ... ' 

Várias outras situa96es de formas alternantes permitem remeter a va
ria9ao, ta1nbém a dos 1narcadores prag1náticos, co1no tendo tido origern na 
fala infantil, qtJe se caracteriza precisa1nente por realiza9ao distinta ( em 
rela9ao a fata dós adultos) do segmento consonantico inicial de certas for
mas lexicais e gra1naticais. 

A fala infantil tem como características a realizayao com [t] de cer
tas formas lexicais ou gramaticais cujo segmento inicial é [p] ou [k] :, -tje 

por -kje 'locativo', -ti por -ki 'oblíquo'; -tu por -pu 'negativo' ; -mªti por 

mi!pi (l ª pessoa plural no habitual); no radical verbal ta por ka 'querer' ; 

nos lexemas independentes : tªto por pªto 'vovó!; tokyri por kokyri 'so
gro'; tapatju por tapakju ' vagina' ; jepte'y por jepke'y 'rnuitos'; e até 

mes1no um nome próprio fetninino, Tamunü por Kamunü. 

Ao 1nes1no ternpo, tenho 1nuitas ocorrencias de alternancia no mar
cador pragmático medial para classes diferentes entre as formas-rae -ta, 
esta co1n a nuance significativa de 'empatia' , em geral 'pena' do falante 
em rela9ao ao referente do sujeito . Etnbora -ta seja usado normalmente 
pelos adultos para fins expressivos, ele deve ter tido origem na fala infan
til. 

Outros dois casos de varia9ao que presu1no originados na fala infan
til, rnas atuahnente opacos sao o de jepte - jepke '1nuitos', e o do locativo 
pontual -tje - -kje; alguns falantes preferem urna das formas, outros, a 
outra. 

Por fi1n , quanto ao apelativo para 'vovó' pªto!, cansei de escutar a

dolescentes e 1nes1no adultos chamando ti!to!, como . .fazem as crian9as. 

Os demais casos de varia9ao aparentemente restringem-se (pelo me
nos por enquanto) a fata infantil, sem nada a ver com 'e1npatia'. 

Darei inicialtnente exe1nplos com -ta ' e1npático': 
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• Jaukai jama-ta-né-mjü / Jaukai pequeno-cht:emp-hab-3s/ 'Yaukaí é 

pequeno, coitado'; compare-se com: J. jama-ra-né-mju 'Y. é pequeno'. 
Nas duas frases, trata-se de um adulto falando sobre urna crian<;a, mas 
só na primeira há 'empatia'. 

• Angélica kima jama-ta-né-mju /Angélica mao.pos pequena-cl:;t;:emp
hab-3s/ 'a mao de Angélica, coitada, é pequena' 

• xipkju kaap-tja-mªmi / panela fazer-cl:;t;:emp-3pl/ 'elas fazem panela, 
coitadas' (homem fala com homem sobre mulher) 

• uapa kytap-tja-né-mju / crian<;a um-cl:;t;:emp-hab-3s/ 'ela tem (só) um 

filho, coitada' (homem fala com homem sobre mulher) 
• kjana-jo-tja-ne.-ti are-ki / gostar-est-cl:;t;:emp-hab-2s-inter eu-obl/ 

'coitado, voce está gostando de mim?' ( o marcador empático, nessa 
frase, só pode ser comprendido como 'éharme'do falante ... ) 

• tut-ta-mªmi / soprar-cl:;t;:emp-3s.pl/ 'eles sopram, coitados' (mulher 
fala sobre homens) 

• aly-ta-kare-ju /morrer-cl:;t;:emp-pas.rem-3s/ 'morreu, coitado(a)' (mu
lher fala sobre homem, ou homem fala sobre mulher). 

• are pjapy palalu-ta-my-nta / eu rede.pos rasgar-cl:;t;:emp-3s-disc/ 'mi-

nha rede rasgou, coitada' 
• ka san-ta-namªmjü-sa-nta / flecha fazer-cl:;t;:emp-hab.3pl-cl:;t;-disc/ 

'eles fazem flechas, coitados' (mulher.fala com homem sobre homens) 

E agora, eis exe1nplos em que ocorrem outras alternancias, algumas, 
provavelmente co1n nuance significativa enfática, outras características 
1nais da fala infanti 1, co1no 1nencionei aci1na: 
• jawa ypy ta-jo-ra.-ni /carne comer querer-est-ls-cl=/, em vez de jawa 

ypy ka-jo-ra.-ni 'estou qtierendo comer carne' 
Em urna das histórias tradicionais, a da Visita ao Céu, há a seguinte 

frase, com -fi por -ki marcador 'oblíquo': 

• mamü-fi mixa-mak-karé-ju, mju-n-ti mixa-mak-karé-ju / espírito-obl 

visitar-infer-pas.rem-2s, mae-def-obl visitar-infer-pas.rem-3s/ 'dizque 
visitou os espíritos, visitou a mae' 

• kuratu-kªna i-na-mªti /milho-chicha beber-hab-lpl/ 'costumamos 
beber chicha de milho' 

• janana ª-na-mªti / algodao afofar-hab-1pl/ 'costumamos afofar algo
dao' 
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As duas frases ac i111a fora1n enunciadas por urna crian~a (-ti em vez 
da forma regular -pi para a l ª pessoa plural) 
• tyhy taka-tu / cozinhar saber-neg/ 'nao sei cozinhar' (crianc;a: -tu em 

vez de -pu 'negativo') 
• kaka-y-na-0-nata uapa-n-fi / morder-progr-cl:;é-3s-disc crianc;a-def-

obl/ 'mordeu a crianc;a' (adulto: -ti em vez de -ki 'oblíquo'). 
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