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Resumo.· 

As repetições de acontecimentos em Tenharim (Pa-

rintintín) podem ocorrer como orações independentes · ou como 

orações subordinadas. Quando ocorrem como orações indepen-

.dentes, o ve~bo pode ser encontrado no mesmo esquema flexio

nal em que aparece no período original ou em esquema diferen 

·te; segundo a função .da repetição. - . As repetiçoes podem ocoE . 

rer como oràções subordinadas, com ou sem uma palavra subor-
. . 

dinativa específica. As palavras subordinativas são: --re 

'de·pois' e -rame 'quando'. As orações subordin-ad·as com pa-

_· lavras subordinativas podem preceder ou seguir o verbo prin-

cipal do · período. Quando a oração subordinada com --re ou 

~ _ ~rame . precede o verbo principal, está lig.and.o. a . -. .repeti ç ao .. 

ao .material anterior~ criand~ c~ndições lógicas ou essenci

ais para a ação do verbo principal. Quando as orações suboE 

dinadas seguem o verbo principal, sua função mais importante 
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O. Introdução. - . 

Na narrativa Tenharim (Parintintin) 1 , a mesma in 

formação sobre um acontecimento é às vezes repetida em perí~ 

dos sucessivos. A repetição pode adicionar informação, 

acrescentar material suplementar, relatar um acontecimento 

anteriormente antecipadq, ou assinalar a volta ao fio crono-

lógico de acontecimentos depois de ter feito uma exceção p·a

rentética. Ela pode também mostrar relação com informação 

anterior, estabelecer ambiente temporal, ou criar condições 

16gicas para os acontecimentos seguintes. 

As repetições podem ocorrer corno .orações indepe~. 

dentes com verbos em esquemas flexionais iguais ou diferen-

tes, ou como qualquer um dos três tipos de orações subordina 
"""" ,,..., ,.., 

uma oraçao e.oro -re 'depois', uma oraçao das: com -rame 

'quando' ou uma oração qualificativa. 

1. Repetições com orações independentes. 

Os acontecimentos e as suas repetições quando da 

dos em orações independentes tendem a ocorrer em posição ini 

cial, no que parecem ser parágrafos, e muitas vezes se encon _ 

tram na fase inicial de um texto. A repetição normalmente 

envolve s6 um ou dois períodos, mas já foram encontrados al-

guns textos que começam com um agrupamento de · repetiçõe~. 

.Estes agrupamentos podem conter perí~dos sem repetições, mas 

cada per.iodo .está intiman1ente ligado ao assu11to que está sen 

do tratado. 2 

1) Oro kirame papaja'ga hoi reki itujugwava ra'aromo. 

Maicia koty gã hoi tapi'ira ra'aromo. 

--- Tijuka ti tapi'ira itujugwava rehe javôji, -- ei 

papaja'ga Kari'ga pe. 
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-- Kwa, -- ei Kari'ga. - Xaho tapi 'ira . ra' aro1no · 

itujt19\vava rehe, - ei ga. . 

- Tij uka ti tapi 'ira i tujug\"1ava rehe j avoji, - ei 
.... 
ga. 

Oro §a hoi reki a' ero Maicia koty tapi 'ira ra' aromo 
, 

itujugwava rehe. 

Oro §a jogwerohoi ' a ero. 

'E ontem o papai · (e outrem) forrun enfim ~sperar anta 

' no barreiro .• 

Lá perto do Maici (rio) eles foram esperar anta. 

- Vrunos n1atar an.ta lá no barreiro, 

Kari. 

disse o pai a 

- E'stá bem, 

no .barreiro, 

.disse Kari. - Vamos esperar anta 

ele disse. 

- Varnos matar ·anta lá no barreiro, eles disseram. 

E., eles foram, enfi1n , lá perto do t.1aici, . esperar anta 

no barreiro. 

E então eles foram um com o outro.' 

Notem também no exemplo segui?te o uso de ora-
.... ,., 

çoes subordinadas, assim como o uso de oraçoes independentes 

nas repetições •. 

2) Oro ko ore hoi agwa hugv1i Capim me oji'i. 
-

Oro ore hoi . · 

Oro a·gwa hugwi ore hoi orovahema· Capi·1n me oj i 'i. 

Oro ore horame agwa hugwi ktvarayahi reki pea rupi 

estrada rupi ore ve ore horarne estrada rupi Capim me. 

Ore horrune reki estrada rupi mytu'eahivuhu. 

Oro kwarayahivamo reki ore ve a'ero. 

'E · nós fomos daqui a Capim, no outro dia. 

E nós fomos. 

E daqui nós fomos chegando em Capim no outro dia. 

·E quando nós fomos daqui o sol ' estava muito quente, 

enfim, no caminho, na estrada, para nós, quando nós 

seguimos a ·estrada para Capim. 
-- . E quando nos fomos, enfim, pela estrada, estava tudo 

muito aberto. 

E o sol estava mui to quente, enfim para nós • . , 
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-Os verbos nas oraçoes repetidas podem ter o mes-

mo radical e o mesmo esquema f le·xional da oração original, 

ou .podem ter o mesmo radical com esquema flexional diferen-. 
. 3 
te. 

1.1. O mesmo radical com o mesmo esquema flexional. 

o verbo em uma repetição pode ·aparecer na mesma 

forma em que apareceu na oração original. O sujeito, se ex-. . 

amb- - . d .pressa, t em e repeti Q. Quando este se refere a u~a pes-

soa, e foi antes. expresso na forma nominal, pode ser repeti-

do depois na forma pronominal. 

Alguns casos foram encontrados nos textos Parin- · 

tintln em que na repetição o pronome plural é especificado 

com a forma singular. Quase sempre um ou mais dos demais 

e.1·ernentos da oração é omitido na repetição. 

3) ·oro kirame ore hoi Nazaréhea pavei ko pe abacaxia 

r~rua. 

Oro ore hoi herua. 

'E ontem nós .fomos com Nazaré à roça e trouxemos 

abacaxi. 

E nós fomos e o trouxemos.' 

4) Orb ji ijarari yhya caneca'ia pyv6 heko'voga lata'ia 

pype • . 

Oro ji mo.koi'I reki ijarari yhya caneca'ia pyv6. 

'E eu .tirei água com uma caneca, despejando-a numa 

lata. 
-E duas vezes eu tirei agua com uma caneca. 

. - . -uma inf ormaçao Uma oraçao repetida pode conter 

mais explícita sobre a.lguma coisa já mencionada na -or.açao 

original. 
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5) Oro ypytunimo mbykuruhua ituri reki okiavo garua 

rokaja pype. 

Oro mbykuruhua ituri reki ypyhajikatu garua rokaja - - - -------
pype okiavo. 

'De noite uma mucura veio, entrando, enfim, no 
/ 

galinheiro. 

E a mucu·ra veio no meio da noite entrando, enfim, 

no galinheiro. ' 

6) Tajugwajuhuypy ore orohepia. ---------- -
Hehonhuhugatukatuteva 'eypy ore orohepia • 

'Nós vimos p_;-imeir~ _9S _porcos. 

Nós vimos primeiro_ o~ 3ue _eram ba~tante_ 9randes. ~ 

Quando o verbo principal aparece na forma narra

tiva em todos os períodos~ de um grupo de repetições ·, a in-

formação mais .explícita pode se referir a · um tempo -nao men 

· cionado até . o segundo período do . grupo. O tempo, quando re-

-petido, e muitas vezes dado com a hora .especificada em portu 
.... 

gues. 

7) Oro Apolôniahea ei reki ji ve --••• 

Oro hea ei reki ji ve ypytunimo ji ve. - - ------
' Quatro hora da manhã rupi hea ei ji ve: .--------------- -
'E Apolônia disse enfim para mim--••• 

Ela disse enfim para mim de noite. 

• • • 

Às quatro horas da madrugada, ela disse para -------- - --- -- - - - - ---- -
·mim: --- 1 ••• 

Também no caso das repetições com verbos na for-

ma narrativa, outros elementos ho nível da oraç~o n~o meneio 

nades na oração original, podem ser acrescentados, mas eles 

g~ralmente abrangem só alguns detalhes circunstanciais, e 

não dão informação importante. 
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8) Kiro ko j i hoi agvJa hugwi yhya rerupavire oj i' i, 

La Vera. 

Oro j i hoi j ipytayo_. 

'Então eu fui daqui depois de terminar de trazer a 
... agua ontem, LaVera. 

E eu fui e fiquei.' -------

·- -Outro uso Ja foi notado para esta construçao que 

tem o verbo da repetição na forma narrativa, assim como o 

verbo do período original. Aqui os dois períodos 
,.., 

nao 
.... 

sao 
- ' 

contíguos, contendo os periodos intermediários informação pa 

rentética. A -repetição do primeiro per.iodo é usado para as-

sinalar a volta ao fio cronológico de acontecimentos. Nes-

tes casos a repetição dos períodos é quase sempre exata • 

. 9) Oro Chiquinho'ga kyhyji reki Jovenil'ga hugwi. 

[ .• sete frases intermediárias •. J 
Oro Chiquinho'ga kyhyji reki Jovenil'ga hugwi • 

. 'E Chiquinho .estava com medo enfim, de Jovenil. 

[ •• sete frases intermediárias a respeito da chegada 

de Chiq~inho ao lugar em que Jovenil estava .. J 
E Chiquinho estava com medo enfim, de Jovenil.' 

1.2. O mesmo radical com outro esquema flexional. 

Embora não - se note com tanta facilidade nem com 

muita frequência n\lffi texto,. o verbo numa oração independente 

pode ~epetir o acontecimento da oração anterior, mas com ou

tro esquema flexional. · Já foi mencionado qúe as repetiçõ~s 

pode:rn acrescentar algum esclarecimento sobre um elemento . -
Jª 

referido. No entanto, parece que quando o esclarecimento -e 

do tipo m.odificação verba.l, o verbo, tanto na oração origi

nal, como na repetição, aparece na forma narrativa·. Mas, 

q-uando o esclarecimento · é do tipo modificação nominal, o ver 
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bo vem primeiro na forma narrativa, e depois é repetido na ,,., 

forma de apoio. .. 

A modificação verbal ·vem com esclarecimento tem

poral nos exemplos 5) e 7), e locativo no n • . 10). A modifi-
. . 

cação nominal com o verbo na forma de ·apoio na .repetição ... 
e 

exemplificada no 11). Nas repetições · d~ apoio não é acres-

centada nenhuma informação que não exista numa oração narra-

tiva. · 

10) Oro kirame papaja'ga hoi reki ituj~~av~ ra·'aromo. 

Maicia koty éja hoi tapi'ira ra'aromo. ---·------
'E ontem o papai (e outrem) foram enfim esperar no 

barreiro. 

11) Oro ore heruri . reki jar~ a'ero. 

Oro ore dez reki orogweru. ---
" 'E nós trouxemos enfim, o resto. -----

E nós trouxemos dez, enfim.' ---

1.3. Realização. 

Alguns casos já foram encontrados em que o verbo 

vem primeiro na forma de apoio e é repetido depois na forma . 

narrativa. Mas estas não são consideradas repetições, pois 

a oração na forma de apoio expressa uma ordem ou um desejo 

que mais tarde vem a ser narrado como ·acontecimento realiza-

do; 

12) "Eyky avatia garu'i~ pe," ei hêa ji ve. 
• • • • • • • • • 

Oro ji jykyi reki a'ero avatia garu'ia pe. 

' ·"Debulhe o milho para as galinhas," ela -- me disse. 
• • • • • • • • • 

E eu debulhei enfim o milho para as galinhas.' 
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- .... -Sao tres os tipos de oraçoes subordinadas· em 

Tenharim (Parintintín) nos quais a ação de uma oração ante- . 

rior é normalmente . repetida: oração com -re 'depois', ora-
/ 

ção com -rarne 'quando', e oração qualificativa·. Este último 

tipo .vai receber pouca atenção no presente trabalho. 

Com raras exceç6es todos estes tr~s tipos repr~ 
.... sentam orações encaixadas na oração principal. As oraçoes 

encaixadas não podem ter ~mais de 3 elementos do nível da ora 

ção, manifestados em qualquer instância, e, na realidade, 
.... elas geralmente tem menos. 

I 

2.1. Oraç6es com -re 'depois'. 

-O morfema .subordinativo-reindica que o aconte-

_cim~nto a que se refere o verbo principal do período segue o 

-acontecimento da oraçao subordinada. Este acontecimento su-

bordinado é f reqüentemente uma repetição de um acontecimento 

previamente .mencionado na narração. O acontecimento é ·gera!_ 

mente mencionado pela primeira vez no período imediatamente 

precedente, mas pode ocorrer em outro período anterior. 

O acontecimento normalmente é mencionado primei- . 

ro no verbo principal do período, mas muitas vezes é encon-

trado pel~ primeira vez no verbo de uma -oraçao subordinada 

qualificativa, como é o caso no exemplo seguinte. 

13) Oro itupahetei garu'ia avatia i'gwovo. 

Oro garu 'ia ava tia i 'upavire garu ' .ia ihopavi reki 

ka'gwyri pe. 

·~ as galinhas todas realmente vieram comendo o 

milho. 

E depois que .as galinhas tinham comido todo o milho 

todas elas foram, enfim, ao matq.' 
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Correlacionada com a funç~o temporal destas ora

ções, é a s ua ocorrência na fronteira .de parágrafos - - nor-

malmente no primeiro período do parãgrafo conseqüente. Quan 

do o morfema subordi nativo -re ~ precedido pela for~a substi 

tuta ae 'isto ' (aere ocorre ou na pos i ção inicial ou bem p eE 

to do início do período) , um novo parágrafo geralm~nte 

sendo assinalado. 5 

-esta 

14) Oro k\tJarayahivamo reki ore ve a'ero. 

Aere ore mernei ~Jandirahea pavei ore jahugi reki 

bueiro pype . 

'E o sol e stava muito quente para nós, enfim. 

Depois nós duas (Jandira e eu ) tomamos banho , enfim, 

no bueiro.' 

,.., ,.., 

A maior p~rte das oraçoes com - re precede o ver-

bo principal do período. Pela sua repet ição de um aconteci -

menta a nterior, elas e stabe l ecern uma Ínti1na ligação con1 a ma 

téri a previ amente dada. Elas não só fazem explícita a ordem 

crono lógica dos acontecimentos, como também afir mam que com 

a r ealização do . e vento anterior , as condições já es tão com-

pletas para preparar o c aminho para o próximo acontecimento , 

ou que , pelo menos , fazem-no parecer lógico. 

15) ..• uma hora rupi ga ruri onga pe . 
• • • • • • • • • 

Aere Alfredo ' ga . ka' gv1yra hugv.;ri urire ga hoi oj ahuga. 

Oro ga ojahugire ga ruri oapyga yvatatã r ehe . 

• • • À uma hora da tarde ele ch.egou_ em casa. 1 

• • • • • • • • • 
Mais tarde, depois . do Alf r edo chegar do mato, e l e 

foi tomando banho. 

E depois dele tomar banho, veio e se sentou num 

tronco.' 
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- -Quando a oraçao .com -re segue o verbo principal, , 

porém, o .narrador não está enfatizando a ligação e a descri

ção de condições preparatórias, mas sim, o estabelecimento 

ou restabelecimento do ambiente temporal do acontecimento. 

Observa-se no Último período do exemplo 16) - ~e o narrador 

--começa, no novo parãgra:fo, a focalizar a atenção num novo te 

ma, e _ usa a oração com-repara reafirmar que o tempo doce

nário é posterior ao do consumo do milho. 

16) Oro itupahetei garu'ia avatia i'gwovo. 

Oro garu'ia avatia i'upavire garu'ia ihopavi reki 

-ka 'g\'iyri pe. _, . 

Oro ojipeji'ia garu'ia·ipytai o'ama avatia i'upavire. 

'E as galinhas todas realmente vieram comendo o 

milho. 

E depois que as galinhas tinham comido todo o milho, 

todas elas foram, enfim, ao mato. 

E uma das galir.Jias ficou lã em pé, depois de ter 

comido todo o milho.' 

· As vez·es o verbo que se encontra na oração --re, --

não é o mesmo- verbo usado na primeira mençao do acontécim.en-

to~ ~ -, porém, um \terbo suficientemente semelhante ao pr.in1ei 

· ro para tornar Óbvia a .re:ferêncla. 

17) Oro ji jaygwe'rog\-ve'rogi tayri'ga pe .gayvuakara 

. pe no • . 

Oro ji ga pe ima'embavirê ji ei mamaiihahêà. pe: 

'E eu tirei pedaços para .as criru"1.Ças e para os 

adultos também. 

- ••• 

E depois de eu ter repartido tudo com eles, . ·eu. disse - -· a rnae: - . ••• 

o acontecimento representado· 'pelo verbo na ora

~ '"ÇãO H'_Co.m---re ,· pode até ·ser ·nada .majs qu~ uma· següência .lógica· 

. . :~o~:contexto~:an±.erior. 

1 
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18) Oro ore jahugi. 

oro ore hemire yhya hu9wi hea ei ji ve: - • • • 

'E nós tomamos banho. 

E depois de nós sairmos da água, ela disse para 
• mim: - ' • • • / 

..... ..... 
Um caso foi encontrado em que a oraçao com -re, 

aparece no período inicial do texto. Aqui obviamente é 

possível que o verbo seja urna repetição de um acontecimento 

no conte~to lingilístico anterior. ... Refere-se, porem, a 
-. 

acontecimento já conhecido pelo ouvinte . 

.-
· 19} Kiro ko ji . hoi agwa hugwi yhya rerupavire oji'i, 

1 

LaVera. 

'Então eu saí daqui depois de terminar de trazer a 

água (para você) ontem, LaVera.' 

.um 

Nota-se também, · no exemplo anterior, que. a ora-

ção com -re segue o verbo principal. · Ela está estabelecendo 

a montagem temporal ·ao texto. 

2.2. · Orações com -rame 'quando'. 

or, ocorre num horário · bem próximo ou talve·z simultâneo ao 

do verbo principal, mas nunca pode ser iniciado depois do ho 

rário . do verbo principal do período. Este acontecimento su-

bordinado na oração com -rame é geralmente mencionado 

primeira vez no verbo principal do período anterior. 

20) Oro ji hoi reki hepiaga. 

Oro typavamo reki ji horame. 

'E eu fui enfim para ver. 

E tudo tinha secado, enf iro, quan·do eu fui. ' 
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-Uma grande parte destas oraçoes com -ra1ne ocorre 

numa posição anterior ao verbo principal do período, e es-

tas, al~m de terem a função tempora l a que já nos referimos,. 

criam a condição, situação ou ocasi ão que torna possível ·o 

acontecirnento do verbo principal. A · repetição· do verbo na 

oração -rame, também serve para ligar aquele período com o 

contexto prévio. -Quando a oraçao cóm -rame segue o verbo 

principal, por~m, o aspecto temporal é predominante. 

21) Oro pohaga ihirame gar-u'ia i'ui reki a'ero. 

-are a 

dade 

plo 

Ereki garu'ia he'yi· pytema gwyri pe pohaga ihirame. 

Ereki garu' ia pero pavei u p·yten1a gwyri pe pohaga 

jipoa hugwi ·ihirame. 

-OrQ pohaga ihirarne garu 1 ia i'ui reki heronhana 

herogv1ovo. 

'E quando o medicamento caiu a galinha . come~, enfim. 

[Explicação] Tinha mui tas galinhas embaixo do 

soalho, qua:ndo o medicamento caiu.' 

[Explicação] As galinhas estavam todas lá ernbaixo do . 

soalho, quando 6 medicamento caiu da minha mão. 

E quando o medicamento caiu, a galinha comeu enfim, 

correndo com ele, -levando-o.' . . 

...., 

As oraçoes com -rame, muitas vezes, ocorrem na 

das fronteiras dos parágrafos, - regulari porem com menos 

do - ...., 
último período do que as oraçoes com -re. No ex em 

21) há situação foi discu tida 
...., 

1.1 uma que na seçao 

(p. 7), em que o fio temporal do texto é repetido, depois de 

algumas informaç6es parentéticas. Com a ~epetição, pois, um 

novo parágrafo é iniciado. 

O exemplo 22) mostra o caso num novo parágrafo 

dentro da fala de um dos · participantes no texto. Depois · de 

enumerar os acontecimentos, nos quais ele esperava partici-
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par, ele começa a descrever a situação do ouvinte. Com esta 

mudança de participante, então, bem como uma mudança de lu-· 

gar, o ambiente temporal dos acontecimentos é restabelecido 
...., 

com uma oraçao com -rame. 

22) Imotynahembavire po ti ji jivyri avo turuva rerogwovo 

nehe, ei Adamor'ga oirÜ'ga pe. 
. . 

Nde juka po ti ty'ara nde rename avo nehe. 

'Depois de enchê-lo todo, eu vou voltar para cá e 

levar a sorva, Adamor disse ao seu irmão. 

A fome vai matar você, enquanto você se sentar aqui.' 

Ãs vezes, nós achamos que o verbo da oração com 

..., .. 
-rame nao e o mesmo verbo mencionado antes, mas um verbo com 

significado semelhante que está sendo usado para se referir 

ao mesmo acontecimento. 

23) Oro ore ruri kohoa hugwi. 

Oro ore pytarame orerapyi pe mamanhahea herohoi 

mamba'ea pandyrua reheve y pe iheja. 

'E nós viemos da roça. 

E quando nós chegamos em casa, a mãe levou as batatás 

junto com a cesta ao porto para lavar.' 

Muitas vezes não há uma referência explícita ao acontecimen-

to, mas o acontecimento é esperado por causa de contexto . 

. 24) Oro k·irame ore imboapygi mamba'ea orojive. 

Oro ji henohemi panela marnba'ea japygwame. 

1.E ontem nós cozinhamos batatas para 

E eu tirei a panela (do fogo) quando 

' ficaram macias.' 

.. 
nos mesmos. 

as batatas 

Alguns casos j.á foram achados também onde. a ora-

- .. çao com -rame esta precedendo o verbo principal e onde aque-

le período é inicial no texto. A informação . apresentada na 
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..., .. 
oraçao com -rame e, pois, necessariamente nova no contexto . 

lingüístico. Há ainda, porém, ligação com u1u acontecimento 

no contexto situacional do qual, supostamente, . o ouvinte 

tenha conhecimento. Pode-se notar i10 exemplo 2 5) como taro-

bém está sendo criada a condição para o desenrolar do evento 
..., 

da oraçao seguinte. 

25) 
..., 

jukarame ga Oro kiraine 'I Vidal 'ga t .api 'ira 

·vondelês'ga reki ga ombuhuruka avove'ga ndehe toho . 
-ga ore rupi tapi'±ra rerua javo. 

'E uns dois· dias atrás, quando \7idal matou a anta, 

mandaram Vondelês, enfim, at~ás do pessoal aqui, · 

avisando que fossem com eles para buscar a anta. ' 

2.3. Orações qualificativas. 

Orações subordinadas com o verbo na forma quali-

ficativa ocorrem com freqüência pela língua toda, mas -ate 

· ág~ra a sua função exata com referência -as repetições 
..., 

nao 

foi descoberta. Acontecimentos refer·idos nas formas narr.ati · 

vas, de apoio, ou qualificativas, podem todos ser repetidos 
..., 

em oraçoes qu~lificativas. 

26) . Oro Roberto'ga jehe'oi reki mamanhahea rehe. 
• • • • • • • • • 

Oro ga raheraht.~namo reki oj ehe 'gçvovo. 

'E Roberto chorou, enfim, sobre mamãe • 
••• • • • •• • • • 

Ele gritou e gritou, enfim, chorando.' 

27) Oro ji hoi koi'irame hepiaga. 

Oro ji hoi reki hepiaga. 

· 'E eu fui mais tarde vendo-o. 

E eu fui, enfim~ vendo-o.' 

As repetições podem até ocorrer no mesmo período 

com a frase original. 
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28) Quatro hora rupi ore hoi agwa hugwi orogwovo . 

'Ãs quatro horas nós fomos indo daqui.' 

As repetições po.dem tan1bém ser de um verbo com 

um radical dif.erente, mas que tem um s.ignificado semelhante. 

29) Oro ji yvyvo reki a'apy nhitena. 

'E eu me sentei, enfim , no chão, sentando-me.' 

Notas ' . 

1A. língua. Parintintín pertence à família tupi

-guarani e é falada por uns 200 indígenas principalmente no 

Estado do Amazonas. Estudos lingüísticos., sob auspícios do 

Summer Institute of Linguistics em cooperação com a Fundação 

Nacional do !ndio e o Mus eu Nacional do Rio .de .Jane iro, fo

ram feitos de .1961 a 1975 entre um grupo peque no que vive às 

margens do Rio Ipixuna. Dos meados de 1975 a 1977 foram cón 

tinuados com outro grupo, os "Tenharirn", umas 115 pessoas 

que vivem às _margens do Rio Marmelos, na estrada Transamaz8-

nica. H~ mais de 100 ano~ os Tenharirn t~m vivido isolados 

do resto da tribo. Not.:a-se algumas diferenças em vocábulo 
' ' .,. ' 

e em esquemas flexi9nais na lingua falada nos dois grupos. 

O. presente ·e.studo escrito num seminãr~o de campo realizado 

.em Porto Velho, Rondônia no ano 1977, foi baseado em estóri

as escritas no início de 1976 por Margafida d~ Silva, f~ Lha 

de um cacique Tenharim. · Os dados foram apoiados en1 ( ·.ri:.ras 

matérias dos dois grupos. Agradecemos ·a Robert A. Dr,. ,:.; ley pe -
la assistência na preparação deste trabalho. 

2Para uma descriç~o do sistema fon0 lGgico da lín 

gua Parintintín v. Pease, Helen e LaVera Betts, "Parintintin

Phonolo9Y" em Bendor-Sarnuel, David, ed. Tupi Studies I, Sum-

-259-



mer Institute of Linguistics Publication i~ Linguistics 

Related Fields, Norman, Oklahoma, EUA, 1971. págs. 1-14. 
.-

. c l ui seis vogais orais: a, e, i, o, u, ~ (escrito y); 

and 

In -
• seis 

con-

(es-

vogais nasais: ã, e, r, õ, ü, f (escr~to y); e catorze 

soantes: p, t, e (escrito x), k, kw (escrito kw), ?, m 

crito mb quando precede vogais orais) , n (escrito nd quando . . 

-

_precede vogais orais), n (escrito nh quando precede 

nasais e j quando precede vogais orais) ·, lJ (escrito· g 
~Ogé!_i~s ~~~--~---
quando 

precede vogais nasais, ng após vogais nasais e antes de vo

gais orais, e g em· outros lugares) ·, ?Jw (escrito · gw quando 

precede· vogais nasais, .ngw após· vogais nasais e antes de vo-

.gais orais 1 e gw em outros lugares) 1 V, h 1 e r (es.cri to r) • 

. A nasalização ·é regressiva em palavras cuja silaba final · é 

escrita com a .nasalização em cima da vogal ou que começa com 

uma das consoantes nasais, m, n, n ou ~· A nasalização 

também regressiva a partir de uma consoante nasal, m 

-e . 

(ou. 
mb) , n' '(ou nd) , n, lJ {g ou' ng) ,· ou fjw (gw ou ngw) . o acen

to cai na Última silaba do radical de um substantivo ou de 
\lm verbo. 

· 3os dois principais esquemas flexionais para os ' 
. -verbos, no predicado de uma oraçao independente em Tenharim 

{Parintintín), são o narrativo e o de apoio. A forma narra

tiva é usada no fio cronológico dos acontecimentos do t exto, 

ao passo que a forma de apoio supre informação explicativa 

ou descritiva. A forma narrativa se reconhece facilmente pe 

lo sufixo -i. Outras diferenças entre as duas frirmas envol-
. . 

vem marcadores de pessoa do sujeito. Deve-se notar que em 

outras matérias escritas antes,· · a forma narrativa . tem sido 

chamada de "forma demonstrativa", e a .forma de apoio de "for 

ma declarativa·". 

O teiceiro. esquema flexional, o qualificativo, é 
' ·de outro tipo gramatical. As vezes ·se encontra no predicado . 

de urna Óração indep~ndente também, mas aparece mais freqüen

temente no predicado de uma oração subordinada. Nesta posi

ção é mais ou menos equivalente a um gerúndio na língua por- · 

tuguesa. 

O comentário de uma oração contendo tópico-come~ 

tári.o pode também estar envolvi do nas repetições ·, mas por 

não haver verbo presente, não há escolha de forma aqui. 
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4Jã que a coorde nação não está sendo tratada nes 

te trabalho, cada pe riodo considerado tem só um verbo princi -
pal. 

5 -Outro uso de aere, o de detalhar acontecimentos 
/ 

em sucessão imediata, foi encontrado em duas estórias escri-

tas por indígenas Tenharim. Os demais dados Tenharim e Pa

rintintín não refletem este uso. 

Oro aere· heruri yhara pype inoga. 
-Oro aere ji jivyra'javi reki herura'java. 
-Oro aere herohoa'havi yhara pype~ 

Oro aere ore hoi Rosildahea pavei. 

Ore hoi goiaba repiaga. 

Oro jajuvamo upa. 

Oro a~re heruri • 

. 'E ·depois nós trouxemos cana, colocando-a na canoa. 

E depois eu voltei· de novo, enfim, trazendo-a de : 

novo. 

E depois eu a levei de novo à canoa. 

E depois eu fui com Rosilda~ 

Nós fomos ver a goiaba• 

.E estava madura. · 

E depois a trouxemos.' 
.·· . 

Tradução de Helen Cutler ·- . 
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