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O sintagma nOminal em línguas amazônicas

PrEDiCADos, NomEs, siNTAGmAs

Francesc Queixalós & Dioney Gomes

As línguas têm diferentes maneiras de manifestar que, no 
léxico, a classe dos nomes é constituída de elementos que se 
definem pelo fato de cada um deles denotar um conjunto de-
terminado de propriedades. Uma forma abreviada de dizer isso 
é: os nomes são predicados. As consequências formais de os 
nomes serem predicados equivalem às “diferentes maneiras” 
mencionadas acima. Aqui introduzimos uma distinção capital 
entre duas acepções do termo “predicado’’, sem a qual muito 
do que será dito a seguir se torna opaco: predicado fregeano vs. 
predicado aristotélico. 

Dizer que um nome denota um conjunto de propriedades 
supõe que essas tais propriedades descrevem a maneira de existir 
de alguém ou de algo, ou seja, de um referente. Nessa acepção 
fregeana1 de predicado, o nome (e também o verbo, obviamente) 
é visto como uma expressão insaturada em uma ou mais variáveis 
 também chamada(s) de argumento(s). Consequentemente, no 
momento de implementar um enunciado dessa estrutura, o falante 
outorga um valor à (a cada) variável  ou: satura a(s) vaga(s) de 
argumento.

Porém, o falante faz mais uma coisa: prototipicamente, ele or-
ganiza seu enunciado de tal maneira que o conjunto de propriedades 
denotadas pelo predicado privilegia um referente como sede delas. 
Em terminologia pragueana, tal bipartição do enunciado se traduz 
como um predicado veiculando o rema  o segmento portador da 

1  De Gotlob Frege, lógico alemão do século XIX.
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maior carga informacional  associado a um referente ocupando 
a posição de tema. O predicado aristotélico é, simplesmente, um 
predicado-rema2.

Pelo simples fato de ela informar a respeito de..., uma entra-
da lexical que é um predicado-F(regeano) tem vocação a ocupar 
na oração uma posição de predicado-A(ristotélico)3. Por isso o 
predicado-A por excelência é verbal. Por isso também, há tantas 
línguas em que os nomes ocorrem com máxima naturalidade como 
predicados-A, isto é (simplificando), sem cópula. O protótipo dessa 
arquitetura gramatical são as línguas omnipredicativas (LAUNEY, 
1986). Nelas, nomes e verbos, predicados-F no léxico, devem pas-
sar por uma derivação sincrônica idêntica para ocupar posições não 
predicativas, notadamente as argumentais. Em outras palavras, os 
sintagmas nominais em uma oração são meros predicados-F subor-
dinados. O dispositivo formal para tal derivação costuma ser uma 
marca  fonologicamente leve e frequentemente confundida com 
um artigo definido  que subordina e, ao mesmo tempo, confere 
ao vocábulo a capacidade de referir.

A mecânica particular que acaba de ser esboçada revela o que 
pode ser considerado, de maneira geral, como o alicerce bifacetado 
da natureza do sintagma nominal: por um lado, um tipo de enti-
dade cujos contornos intensionais são modelados pelo elemento 
predicativo-F lexical; por outro lado, uma delimitação extensional 
que torna possível a construção de um referente.

As línguas geram um leque mais ou menos importante de 
materiais para esses dois fins. Em torno do núcleo lexical, são 
convocados elementos de natureza lexical ou gramatical. A iden-
tificação de uma função intensional vs. extensional para um mate-
rial dado pode não ser unívoca: os dependentes lexicais costumam 
operar no plano intensional, mas um dependente argumental, por 
exemplo um “possuidor” em si referencial, contribui à identifica-

2 Em Aritóteles, o termo que se associa ao tema na acepção aqui utilizada é onoma, ‘nome’. 
Nos escritos de T. Givón, clause topic.

3 As designações  basicamente, expressões de teor dêitico e nomes próprios  são elementos 
lexicais não predicativos. Eles recebem referência diretamente do contexto comunicativo 
(discursivo, situacional), e sua capacidade para instituir predicados-A é restrita aos do tipo 
equacional-identificacional.
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ção do referente do sintagma como um todo; os classificadores 
operam na modelagem de um tipo de entidade, mas também na 
individuação de um referente; de maneira simétrica, um artigo, 
embora pertença primariamente ao plano extensional, com fre-
quência encerra informação de gênero útil para a representação 
do subtipo de entidade.

Os elementos léxicos se subdividem, em termos de sua relação 
com o núcleo, em argumentos e modificadores. Os argumentos 
são aquelas expressões com capacidade para referir  sintagmas 
nominais encaixados ou formas pronominais  que preenchem 
uma vaga requerida pelo núcleo, como em ausência do pai. Os 
modificadores, por sua vez, predicam-F uma maneira de existir do 
denotatum do núcleo, como em panela de barro. Há de se notar 
que, além da forma, que pode ser idêntica como nos exemplos do 
genitivo português, é a valência do núcleo que determina a dife-
rença entre um argumento nominal e um modificador nominal: 
panela ocorre de maneira natural sem o genitivo, enquanto a espe-
cificação do ausente é a forma natural de ocorrer para ausência. O 
modificador prototípico dentro do sintagma nominal é o adjetivo. 

Às vezes, se diz dos nomes que eles só têm um argumento, o 
qual se realiza internamente ao sintagma (NUNES,1993), como pai 
no exemplo acima. Basta colocar o nome em posição de predicado-
A para perceber que, já como predicado-F, ausência encerra dois 
argumentos, um interno e um externo: [o problema] é [a ausência 
[do pai]]4. Em consequência, panela tem só um argumento; no 
caso, externo: [aquele troço] é [uma panela]. É lícito, portanto, 
falar em valência dos nomes.

Voltando aos sintagmas binominais, surge inevitavelmen-
te a questão da correta identificação do núcleo. Há situações 
complexas, como a do genitivo em Jarawára (DIXON, 2000): 
nas construções de posse alienável, o núcleo é o elemento que 
expressa o possuído, já que o verbo concorda em gênero com 
ele. Porém, o mesmo critério indica a expressão do “possuidor” 

4 As noções de “interno” / “externo” são utilizadas aqui na sua acepção mais atrelada à cons-
tituência observável.
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como núcleo nas construções de “posse” inalienável. Muito mais 
comuns, sem ser menos complexos, são os casos em que os dois 
membros do sintagma se encontram em uma relação quiasmática 
entre o aparente plano semântico e o plano formal. As línguas 
tendem a ser constantes na ordem em que aparecem os elemen-
tos lexicais dentro de um mesmo constituinte, principalmente 
as claramente configuracionas. Essa tendência deu lugar às 
generalizações greenberguianas sobre ordem de palavras, cuja 
teorização começou com as noções de operador-operando de 
Venneman (1973, 1974).

No que tange ao sintagma nominal, haverá uma ordem interna 
básica como, por exemplo, [modificador + modificado] (extre-
mamente comum na Amazônia), [bonita + mulher] (essa ordem 
relativa serve aqui para ilustração; as línguas autronésias apresen-
tam a outra ordem). Porém, em algumas sequências, o vocábulo 
denotando qualidades ou propriedades ocorre à direita do vocábulo 
denotando uma entidade, ou seja, na posição canonicamente reser-
vada ao núcleo: [mulher + bonita]. Embora a intuição semântica 
do linguista indique uma inversão da ordem [modificador + modi-
ficado] para [modificado + modificador], com frequência a suposta  
inversão carece de correlato formal. Em inglês, chimpanzee parece 
denotar uma entidade, e male, uma propriedade. É assim mesmo 
em male chimpanzee. Já em chimpanzee male, não há inversão 
da ordem [modificador + modificado]. O núcleo continua estando 
à direita. Prova disso: a primeira sequência contrasta com female 
chimpanzee, enquanto a segunda constrasta com human male 
(exemplo tirado de um videogame).

O Katukína-Kanamarí fornece um caso real de falsa inversão de 
ordem.Temos

(1) bak anya 
 ser.bom mulher 
 ‘A mulher é bonita.’  

em que bak é o verbo ‘ser bom, bonito, apropriado’. A ordem 
básica no sintagma nominal é [dependente + núcleo], por exemplo 
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(2) dyara-na    wu    [[tukuna]   anya] 
 Não-índio-ergativO   querer Katukína-Kanamarí    mulher 
 ‘Branco gosta de mulher Katukína-Kanamarí.’   
 

Para ter ‘mulher bonita’ como sintagma nominal, o verbo bak 
passa a uma forma não finita:

(3) dyara-na      wu [anya    bak-nin] 
 Não-índio-ergativO    querer mulher ser.bom-nãOFinitO 
 ‘Branco gosta de mulher bonita.’    

A aparente inversão de ordem entre núcleo e modificador é 
assumida em muitas descrições de línguas como real: o modificador 
bonita segue o núcleo mulher. Uma outra análise é possível, menos 
subordinada a intuições semânticas. Toda vez que o modificador 
responde positivamente ao teste de poder instituir um constituinte 
com distribuição de sintagma nominal, como é o caso do bak-nin 
em (3), não há mudança alguma na ordem canônica, o modifica-
dor continua precedendo o modificado, e o linguista deve fazer o 
esforço de construir uma intuição semântica em que bonita é, de 
fato, o núcleo, [[anya] bak-nin]. Algo como uma boniteza de 
mulher, apesar de estarmos falando, é claro, não da noção abstracta 
de ‘boniteza’ e sim da ‘mulher’. Línguas mais conhecidas deveriam 
nos inspirar essa análise. Em um belo de um truque, un crétin 
d’employé, una hermosura de clavel, a hell of a problem, não 
há inversão de ordem em termos formais.

Noções quantitativas são facilmente atraídas para a posição de 
núcleo desses sintagmas quiasmáticos: o léxico Sikuáni tem o nome 
xaneto ‘entidade de tamanho colossal’, de tal maneira que ‘árvore 
enorme’ se traduz como [[naehawa] xaneto], literalmente ‘coisa 
enorme (que é) árvore’; o léxico Katukína-Kanamarí tem o nome 
(hi)nuk ‘grupo’, que ocorre massivamente nos sintagmas nominais 
plurais, paiko hinuk ‘ancestrais’, literalmente, ‘grupo de ancestrais’5.

5 Simplificando, o {-hi} é um sufixo plurifuncional do modificador, mas procliticizado ao 
núcleo.
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Porém, apesar da estrutura do sintagma, há uma pressão de 
base semântica para conservar o status de núcleo no elemento com 
maior potencial de referencialidade. É o que mostra a concordância 
siléptica em: 

(4) Ele comprou [uma belezura [de trator]], e aquela belezura só fica parado.6

     [un montón [de casas]] están desocupadas

     [une multitude [de chiots]] sont nés
 
     [a lot [of books]] were sold

Como consequência, na diacronia haverá, em tais sequências, 
uma tendência à recuperação das propriedades de núcleo pelo 
nome em posição, formalmente, de modificador (trator, casas, 
chiots, books), mediante a gramaticalização do elemento fraco 
referencialmente, mas situado em posição de núcleo (head shift). 
O francês beaucoup ilustra bem esse processo evolutivo: [beau 
coup [de sel]] lit.: ‘belo golpe de sal’  > [[beaucoup de] sel] 
‘muito sal’. Como correlatos formais dessa mudança, temos: os 
elementos beau e coup são inseparáveis, e a presença do artigo é 
impossível, *un beaucoup de sel, vs. un beau coup de hache. No 
ramo Oceânico da família Austronésia, o sintagma nominal com 
modificador tem, em algumas línguas, a forma mulher bonita e, 
em outras, a forma quiasmática boniteza de mulher. Isso confirma 
uma relação diacrônica entre as duas estruturas.

A mudança inicial de sintagma com ordem canônica para 
sintagma quiasmático seria motivada pela pragmática: ênfase na 
noção modificadora. Isso nos remete à análise de Overall neste 
volume acerca das diferenças de ordem entre nome e adjetivo na 
família Jívaro. A mudança final (retorno à ordem canônica) reflete 
a pressão para uma correspondência mais direta entre a hierarquia 
semântica referencial e a hierarquia formal (ROSS, 1998; MAL-
CHUKOV, 2000; FOOLEN, 2004). Como poderemos observar 
mais à frente neste mesmo volume, a marca de “tempo passado” 
6  Enunciado recolhido e cedido por Walkíria Praça (05.10.2015).
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no sintagma nominal na família Tupí-Guaraní poderia, em sua 
história, ter percorrido um roteiro similar (cf. CRUZ neste volume).

Esta análise incide na concepção que se tem comumente de 
uma das supostas propriedades fundamentais das línguas não con-
figuracionais: os constituintes descontínuos. Um significado como 
‘três mulheres bonitas chegaram depois’ teria, como expressão, algo 
como mulheres chegaram três depois bonitas, com os compo-
nentes do que seria o sintagma nominal prototípico espalhados pela 
oração. Ora, a existência, nos sintagmas quiasmáticos, de núcleos 
com semântica de modificador sugere que o que há no exemplo 
não configuracional acima são três constituintes nominais corre-
ferenciais e sintaticamente independentes uns dos outros: 

(5) [mulheres]1 chegar [trio]1 depois [bonitezas]1

Posição similar é adotada por Blake (1983, citado em RI-
JKHOFF, 2002, p. 19) acerca da língua Kalkatungu e, mais perto 
no tempo e no espaço, por Gomes (2006) para a língua Mundurukú. 
Uma indicação da equivalência sintática desse tipo de constituintes 
espalhados é, por exemplo na língua Warlpiri (HALE, 1983), a 
necessidade de cada um levar sua própria  e idêntica  mar-
cação de caso.

Se, de maneira geral, o sintagma nominal é feito para juntar 
materiais ao redor de um nome-predicado vindo do léxico, com o 
intuito de modelar um subtipo de entidade e delimitar um referente, 
as línguas não configuracionais chegam ao mesmo resultado prescin-
dindo de elaborar sintagmas complexos internamente hierarquizados. 
Elas simplesmente constroem a entidade e o referente ao colocar, 
em sequência contínua ou descontínua, expressões equivalentes 
sintática e extensionalmente, cada uma portadora de sua porção da 
informação necessária. Isso explica outra propriedade das línguas 
não configuracionais, a grande liberdade de ordem na oração.

Restaria se perguntar se outro fenômeno, alheio a princípio 
à (não) configuracionalidade, não merece uma análise do mesmo 
tipo: o ''lançamento de quantificador” (quantifier launching), [os 
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homens] vieram [todos]. É sabido que essa suposta saída de todos 
do sintagma nominal é um dos privilégios do sujeito. Uma hipótese 
alternativa é a de um traço não configuracional irrompendo em 
línguas configuracionais: a acumulação de informação pertinente 
sobre um participante obtida graças à presença de mais de um 
sintagma nominal. É nesse mesmo sentido que Givón (2001, p. 
13) analisa a extraposição da relativa restritiva: [un étudiant]1 me 
téléphone [qui n’a pas réussi à son examen]1 (cf. como sintagma 
nominal: viens avec [qui tu veux]SN ; exemplos nossos, FQ&DG).). 
Voltando ao lançamento de quantificador, o mencionado privilégio 
do sujeito decorreria então de uma motivação funcional: o sujeito 
expressa habitualmente o tema ou tópico oracional (veja acima), 
isto é, o participante mais importante em termos de estratégias 
informacionais. Daí o realce a ele outorgado com a expressão de 
alguma de suas características  no caso, a quantificação  na 
forma de um sintagma adicional em uma posição que não é a do 
deslocamento à direita de tipo afterthought. 

A segunda questão que emerge da natureza intrinsecamente 
predicativa-F dos nomes é o isomorfismo estrutural entre o sintagma 
nominal e o sintagma verbal, manifestado em uma variedade de ele-
mentos formais: possível presença de um argumento interno, ordem 
sequencial entre esse argumento e o núcleo, identidade na marcação 
do núcleo (paradigmas pronominais) ou na marcação do dependente 
(casos), entre outros. As contribuições ao volume constituem ampla 
ilustração desse aspecto. Uma explicação razoável para esse tipo de 
paralelismo encontra-se na diacronia do sintagma verbal. 

Primeira etapa. A subordinação de um predicado verbal acar-
reta, em grau variável, perda de finitude como correlato formal da 
hierarquização dos predicados. Daí que uma forma preferida de 
subordinar em muitas línguas seja a nominalização do verbo. O 
nome deverbal é um nome relacional  semelhante aos nomes de 
“posse inalienável” , pois ele conserva a estrutura argumental 
do étimo. E ele vai impor aos argumentos uma realização decor-
rente da natureza nominal do núcleo, principalmente o genitivo 
(para abreviar, ''genitivo” subsumirá o caso nominal e as marcas 
pronominais de posse). Daí decorre uma alternativa para os verbos 
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divalentes: com nominalização de agente, o genitivo vai expressar 
o participante paciente; com nominalização de paciente, o geni-
tivo vai expressar o participante agente. Por ser a primeira opção 
mais comum translinguisticamente, prosseguimos por enquanto o 
raciocínio sobre ela. A forma da subordinada é

(6) [X] [mata-dor [de [cangaceiro]]]

Um exemplo Anambé (JULIÃO, 2005, p.178; glosas adaptadas):

(7) [[Lico]    [[kararuhu]   r-ekã-hã]]                     a-kuhã               Já
        Lico                 paca      adjacência-procurar-nOminalizadOr  1singular-saber      1singular

‘Eu sei que Lico foi procurar paca (lit.: eu sei (que) Lico (é) procurador de paca).’7 
   

Segunda etapa. A forma da oração subordinada entra em 
competição com a oração independente como estrutura básica e, 
reanalizando a morfologia da nominalização em morfologia de fi-
nitude, acaba se impondo (GIVÓN,1980; GILDEA,1998; EVANS, 
2007). Resultado sincrônico: uma sintaxe interna dos constituintes 
de núcleo divalente em que o complemento adnominal e o objeto 
de verbo têm muitas propriedades em comum. Em particular, o 
genitivo e o acusativo têm a mesma forma fonológica. Isso se deve 
ao fato de que o sintagma nominal e o sintagma verbal passaram 
a ter a mesma arquitetura no momento em que o segundo adotou 
a forma do primeiro.

Como será visto em (9) a seguir, o isomorfismo pode incluir 
o sintagma adposicional. Mais uma vez, o núcleo organiza inter-
namente o constituinte na linha do étimo; no caso das adposições, 
nomes relacionais (interior, lado, face, etc.) ou verbos (trazer, 
dar, etc.) (HAGÈGE,1975).

Exemplos amazônicos de isomorfismo serão observados em 
alguns capítulos deste livro. No grupo Tupí, é notável a pertinência 

7 {-hã} é um nominalizador plurifuncional. Com verbos divalentes, ele gera a nominalização 
do agente. Lico está (embora a autora não explicite este aspecto) em posição de argumento 
externo. Uma demonstração paralela poderia ser conduzida a partir de uma nominalização 
não orientada (‘matança’, ‘procura’), cf. a destruição da cidade.
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da noção de argumento interno como elemento unificador das es-
truturas respectivas dos sintagmas nominal, verbal e posposicional. 
Isso é uma constante no caso de o argumento interno ser expresso 
pronominalmente na morfologia do núcleo. À sua vez, o caso de o 
argumento interno ser instanciado lexicalmente mostra os limites 
do isomorfismo. Vejamos isso.

Os sintagmas nominal e posposicional do Anambé (JULIÃO, 
2005,p. 68 e p.162) ocorrem conforme esperado:

(8)    [[Maria]  r-erekwa] 
         Maria  adjacência-marido 
        ‘O marido de Maria.’   

(9)     migau     ja              a-muku     [[te-memy]     r-upa]
         mingau     1singular      1singular-cozinhar    1singular-filho     adjacência-beneFactivO

        ‘Eu cozinho o mingau para meu filho.’    

O último exemplo contém também o sintagma objeto como ex-
terno ao sintagma verbal (pronome livre de sujeito intermediando). 
Uma explicação para tal assimetria poderia estar na incidência da 
pragmática na evolução diacrônica. O sintagma objeto do verbo  
mas não o objeto de posposição nem o complemento de nome  é um 
coargumento. Isto é, um elemento que se encontra em competição com 
outros elementos de mesma natureza no âmbito oracional, tais como 
o sujeito ou o objeto indireto. Por esse motivo, o objeto é passível de 
pressões pragmáticas que o promovem ou relegam do ponto de vista 
informacional, pressões que o objeto de posposição e o complemento 
de nome desconhecem. Entre as estratégias utilizadas pelo falante para 
esse fim, está a mudança da posição relativa aos outros constituintes. 
Esse processo pode acarretar: 1) a saída do sintagma nominal objeto 
para fora do sintagma verbal, alterando assim a ordem básica na oração 
e 2) a subsequente fixação dessa ordem marcada em ordem básica. Em 
Anambé (JULIÃO, 2005) e em Tapirapé (PRAÇA, 2007) é vedada 
a ocorrência do objeto lexical como argumento interno no sintagma 
verbal8. Isso só acontece em subordinadas.
8 Há, obviamente, outros fatores que, entrando em jogo, podem impedir a fixação de uma 

ordem básica. Entre eles, o surgimento da não configuracionalidade (QUEIXALÓS, 2006).
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Há, assim sendo, uma hipótese para o grupo Tupí, cuja vali-
dação empírica fica a cargo da sintaxe comparativa: a estrutura do 
sintagma verbal tem sua fonte diacrônica em uma nominalização 
de verbo cuja origem estaria, por sua vez, na forma das orações su-
bordinadas, sendo o participante paciente realizado como genitivo. 

Em vista da argumentação que se fará a seguir, vale mencionar 
uma hipótese adicional, auxiliar da primeira, para o grupo Tupí: a 
marca ocorrendo no início dos núcleos nominais, verbais e posposi-
cionais, sincronicamente desprovida de função gramatical que não 
seja a de marcar adjacência  em Tupí-Guaraní, {r-} e alofones 
, procede de um sufixo casual de argumento interno que teria se 
procliticizado ao núcleo. Isso, em grau de fusão fonológica variá-
vel, dependendo da língua, desde o ezâfé do Anambé (veja abaixo 
uma proposta de representação gráfica), comparável ao persa, até 
formas mais ou menos não segmentáveis como o estado constructo 
do Mundurukú, comparável ao semítico. É, nessa língua, o estado 
constructo do verbo o que revela a presença vestigial do sintagma 
lexical objeto dentro do sintagma verbal.

(10) agokatkat [[bio] dakan] 
 homem                   anta adjacênciaCortarimperFectivO 
 ‘O homem vai cortar a anta.’   

A forma alternativa do verbo do exemplo, tirado de Gomes 
(2006, p. 25), é com t inicial.

O genitivo como argumento de uma nominalização pode 
também expressar o participante agente. Seguem dois exemplos 
espontâneos do português, primeiro uma sequência de dois geniti-
vos expressando um complemento adnominal, [a ...]a, e um agente 
[b ...]b;  segundo uma sequência de três genitivos expressando, 
respectivamente, um paciente [a ...]a, um agente [b ...]b, e um com-
plemento adnominal [c ...]c. 

(10) a. o livro [ado colega]a descreve o achado [b do arqueólogo]b

 b. críticas [ade filmes]a  [b da redação [cdo AdoroCinema]c ]b
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Em outras palavras, uma única forma de sintagma nominal é 
capaz de subsumir uma estrutura argumental ora com o participante 
paciente na posição de argumento interno, matador-matança de 
cangaceiro (essa seria a hipótese da nominalizaçâo em alguma 
fase da história do Tupí), ora com o participante agente nessa 
mesma posição, achado-achamento do arqueólogo (e temos a 
hipótese da nominalizaçâo em alguma fase da história do Maia 
(SASSE, 1991) ou do Katukína-Kanamarí (QUEIXALÓS, 2013). 
No momento em que esses sintagmas passam a ocupar a posição 
de predicado-A (i.e. remático), o coargumento que vai se associar 
a cangaceiro é um argumento externo, por exemplo Antônio das 
Mortes. E também é argumento externo aquele que vai se associar 
a arqueólogo, no caso por exemplo Pompéia.

(11)    a. [Antônio das Mortes]    ∈     [matador [de cangaceiro]]

          b.  [Pompéia]            ∈    [achado  [do arqueólogo]]

Vejamos agora o caso da associação do genitivo com o par-
ticipante agente. Em Katukína-Kanamarí, o sintagma nominal de 
núcleo divalente (“posse inalienável’’) tem a mesma forma  que o 
sintagma verbal de núcleo divalente:

(12) [[Kari-na=] tyo] Owi 
 Kari-genitivO= Filha Owi 
 ‘Owi é a filha da Kari.’   

(13) [[Tamakori-na=] nikiman] tyopona 
 Tamakori-ergativO= puxar  peixe-boi 
 ‘Tamakori puxou o peixe-boi.’   

A hipótese é (cf. QUEIXALÓS, 2013, p.58) que o sintagma 
verbal de (13) é o herdeiro de uma nominalização do verbo ‘puxar’ 
com o argumento agente recuperado na forma do genitivo de (12) 
(no processo de reverbalização do nome deverbal, o morfema de 
nominalização é reanalisado como marca de durativo, ausente do 
exemplo acima); a representação de {na}, aplicável ao {r-} do 
Anambé acima, reflete a procliticização ao núcleo). Em uma fase 
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da evolução, (13) significava literalmente ‘o peixe-boi (é) o puxado 
de Tamakori’ como (12) significa(va) ‘Owi (é) a filha de Kari’.

Em síntese, uma nominalização de agente terá o paciente 
como argumento interno, o que tende à acusatividade, como em 
(11a) e em Tupí, enquanto uma nominalização de paciente terá o 
agente como argumento interno, o que tende à ergatividade, como 
em (11b) e em Katukina-Kanamarí. Não há nada surpreendente no 
isomorfismo entre os sintagmas nominal e verbal se levarmos em 
conta  a refinitização da forma deverbal.

Porém, é importante salientar que a observação do isomorfis-
mo na sincronia foi o estopim para a postulação da existência do 
sintagma determinante (na sigla inglesa, DP; cf. FUKUI & SPEAS, 
1986; ABNEY, 1987): uma arquitetura que reproduz a da oração, 
com o determinante (D)  por excelência, o artigo  na mesma 
posição de núcleo que a flexão de finitude (I)9. Que as hipóteses 
baseadas na diacronia convirjam com as que inspiram a sincronia é 
uma conjuntura feliz. Menos feliz é que, em decorrência de alguns 
princípios teóricos, a ignorância que se tem da diacronia impeça 
perceber que, em vários ou muitos casos  entre eles algumas das 
línguas aduzidas por Abney , o que se tem é uma oração que 
reproduz a arquitetura do, vamos dizer, DP e não o contrário. Algo 
que não é nada insignificante em se tratando de entender o como 
e o porquê do isomorfismo.

Essas linhas de reflexão estão subjacentes em qualquer uma 
das contribuições à coletânea que o leitor tem nas mãos. A mesma 
nasce do encontro internacional A estrutura das línguas ama-
zônicas: fonologia e sintaxe (número 4 da série), acontecido na 
Universidade Pontifícia da cidade de Lima em 2012. Dez trabalhos 
foram selecionados dentre as propostas, na base de três avaliações 
para cada capítulo, sendo os pareceristas anônimos, exceto a dupla 
organizadora do volume. Esperamos, com isso, não só aumentar o 
capital de conhecimento de qualidade sobre as línguas da região 

9 Muito da análise que justifica a hipótese do DP foi elaborada previamente  como bem 
reconhecem seus promotores  no quadro da gramática de Montague. Outro predecessor 
da hipótese do artigo como núcleo do sintagma nominal, com menos sorte aos olhos da 
posteridade, foi Guillaume (1919).
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amazônica como também demonstrar que não há em linguística 
trabalho descritivo que não faça brotar questionamentos teóricos do 
mais alto interesse. Agradecemos aos participantes e aos pareceris-
tas sua paciência e seu espírito colaborador. A seguir, apresentamos 
um resumo de cada capítulo.

As línguas da família Jívaro são relativamente próximas 
entre si. A ordem entre o adjetivo e o nome no sintagma nominal 
mostra algumas discrepâncias de uma língua para a outra, e tais 
discrepâncias também são percebidas no plano diacrônico. Assim, 
o sintagma nominal apresenta a ordem [nome + adjetivo] em Agua-
runa, Achuar-Shiwiar e Huambisa, enquanto o Shuar poderia se 
distinguir por ter a ordem inversa, [adjetivo + nome]. Ao descrever 
a estrutura interna do sintagma nominal em Aguaruna  a língua 
mais extensivamente descrita da família , Overall supõe que a 
análise pode ser, em grande medida, estendida ao restante das lín-
guas. Os traços importantes são um enclítico de caso, concordância 
acusativa entre os elementos determinantes do sintagma objeto, 
sequências de adjetivos, raridade no discurso de adjetivos em po-
sição atributiva e baixa coesão dos componentes do sintagma. Uma 
vez colocadas as línguas em perspectiva diacrônica, nota-se que: 
primeiro, a ordem [adjetivo + nome] documentada para o Shuar 
provém de dados relativamente antigos (um século), ao passo que 
trabalhos modernos atribuem ao Shuar a mesma ordem [nome + 
adjetivo] das outras línguas; e, segundo, a provável evolução da 
família, ocorrida em um lapso relativamente breve, tem sido de 
[adjetivo + nome] para [nome + adjetivo]. O motor da mudança 
seria uma motivação pragmática imposta à ordem: a posição pós-
nominal do adjetivo passa de uma expressão de ênfase no elemento 
modificador a ser a ordem não marcada.

É bastante recorrente que línguas da família Tupí-Guaraní 
sejam usadas como exemplo para ilustrar o fato de que nomes 
podem receber marcação de tempo. Em pesquisas mais recentes, 
também já se defendeu que a categoria em tela seria aspecto. Com 
base em suas pesquisas sobre o Nheengatú, língua descendente 
do Tupinambá, Cruz defende uma possível trajetória diacrônica 
para esses sufixos. Para a autora, eles teriam provindo de nomes 
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plenos. Ela demonstra que, em Nheengatú, a forma kuera tem 
propriedades semânticas similares às encontradas em cognatos do 
Guaraní e de outras línguas Tupí-Guaraní: expressar um referente 
cuja propriedade principal se perdeu. Porém, tanto morfológica 
quanto sintaticamente, há diferenças importantes. Por exemplo, 
kuera é uma palavra independente em Nheengatú, ao contrário 
do estatuto sufixal de seu cognato {-kue} em Guaraní. Uma 
consequência imediata desse fato é a existência de construções 
genitivas em Nheengatú, em que kuera funciona como um núcleo 
nominal. Um dos propósitos do texto de Cruz é mostrar que, em 
Nheengatú, a estrutura [NOME kuera] é uma construção genitiva, 
formada pela justaposição de qualquer nome com o nome kuera. 
Isso, certamente, pode contribuir para entender o desenvolvimento 
histórico do fenômeno que tem sido chamado de “tempo/aspecto 
nominal” nas línguas Tupí-Guaraní.

A distinção de posse alienável / inalienável não é o único 
fator semântico que determina a forma dos sintagmas nominais 
possessivos em Ninám (Yanomaman). Do lado do “possuidor’’, as 
pessoas intralocutivas (1/2) e a terceira pessoa instituem estruturas 
diferentes. Do lado do “possuído’’, as construções se subdividem, 
no âmbito da posse inalienável, entre as geradas por nomes de 
parentesco e as que resultam de nomes merismáticos (partes). 
Nomes que não pertencem a nenhuma dessas duas categorias 
poderiam apresentar um terceiro tipo de construção. A análise de 
Gómez mostra que a complexidade formal dos sintagmas nominais 
possessivos vai, de fato, muito além das distinções mencionadas 
aqui. Há, por exemplo, estruturas diferentes segundo o número 
do “possuidor” e conforme a expressão dele se faça mediante um 
nome próprio ou um pronome, e também se o nome do “possuído” 
está ou não acompanhado de classificador. Além disso, a morfo-
fonologia, principalmente nas construções envolvendo termos 
de parentesco, aumenta significativamente a complexidade dos 
sintagmas. De maneira geral, a diversidade e complexidade das 
construções caracterizadas como sendo de posse inalienável ul-
trapassa consideravelmente a das construções de posse alienável, 
fato relativamente incomum de um ponto de vista translinguístico.
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O Ocaina (família Witoto) ilustra uma língua em que há 
coexistência de um subsistema de gênero e um de classificação. 
Fagua nos descreve a classificação nominal nessa língua desde um 
ponto de vista mais amplo e a partir do contexto geral do sintagma 
nominal. Após nos mostrar algumas tendências tipológicas desta-
cáveis do Ocaina, a autora apresenta a estrutura e as funções do 
sintagma nominal. Já entrando no tema da classificação, ela aborda: 
as classes de nomes ou núcleos de sintagma nominal, as classes de 
nomes segundo as categorias de gênero gramatical e de número 
singular. Este último é o que ela chama de “sufixos classificatórios 
de discretização”. Para Fagua, tais sufixos não são propriamente 
classificadores. Em função da estratégia utilizada para referir-se a 
entidades discretas (elementos, indivíduos ou unidades), o léxico 
nominal do Ocaina se divide em nomes individuais, genéricos 
ou densos. A autora interpreta que não se trata de classificação 
de nomes em si, uma vez que estaria em jogo a maneira como os 
nomes cujo referente é geral ou genérico podem ser quantificados 
em unidades. Um nome genérico e inanimado como “banana” 
pode ser contabilizado como “unidades cilíndricas”, “unidades 
vegetais, filiformes ou tubulares”, “como unidades de agrupamento 
de elementos”, etc. Esses sufixos podem ter, assim, a função de 
discretizar um referente, constituindo um tipo de classificador de 
discretização e não um sufixo de classificação nominal, não sendo 
sua função classificar nomes. O texto lança, por isso, questões 
instigantes aos estudos tipológicos sobre classificação nominal.

O Katukína-Kanamarí é uma língua fortemente configu-
racional no sentido de ter constituintes complexos internamente 
hierarquizados. Sintagmas complexos são nucleados por elementos 
diádicos, tomando dois argumentos, um interno e outro externo. 
Sintagmas simples, por sua vez, são nucleados por entradas lexicais 
monovalentes, permitindo apenas um argumento, que é externo ao 
sintagma. Queixalós pretende dar conta, desde uma perspectiva 
sintática, da estruturação interna de sintagmas nominais “posses-
sivos” nessa língua. O autor apresenta uma maneira alternativa 
de tratar translinguisticamente os chamados classificadores pos-
sessivos/genitivos, por meio do escrutínio da hierarquia sintática 
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dos elementos presentes nos sintagmas nominais que incluem tais 
“classificadores”. Ele sustenta que a noção tipológica de “posse’’, 
embora amplamente usada nas descrições gramaticais como algo 
relativamente homogêneo, não seria apropriada para dar conta 
de um leque de fenômenos assim etiquetados em um número 
considerável de línguas. Queixalós, então, nos revela a estrutura 
argumental e as propriedades valenciais dos núcleos nominais em 
Katukína-Kanamarí e nos mostra o isomorfismo formal entre uma 
subclasse de sintagmas nominais e a oração.

O Guajá, língua Tupí-Guaraní, apresenta dois tipos dife-
rentes de sintagmas nominais complexos oriundos de verbos 
estativos. Um deles, o chamado sintagma nominal genitivo, 
resulta da nominalização do núcleo verbal; o outro não recebe o 
sufixo nominalizador, mas funciona claramente como sintagma 
nominal, combinando-se, inclusive, com o sufixo {-a}, bem 
conhecido das línguas Tupí-Guaraní. Magalhães faz justamente 
uma análise desses dois tipos de sintagma nominal com núcleo 
proveniente de verbo estativo, denominando o segundo tipo de 
sintagma nominal lexicalizado. Segundo a autora, esse segundo 
tipo tem hoje produtividade bastante limitada, mas teria sido, 
historicamente, a forma recorrente de instituir sintagmas nominais 
deverbais de estativos, em que não havia a necessidade de um 
sufixo nominalizador entrar em cena. Para ela, tal possibilidade 
de construção teria se perdido como mecanismo sintático, mas 
sido conservada na língua como um mecanismo, ainda utilizado, 
de criação de novas unidades léxicas. Ela demonstra ainda que os 
dois tipos de sintagma nominal apresentam diferenças formais e 
semânticas significativas entre si. Para explicar o sintagma nomi-
nal lexicalizado, a autora parte da hipótese de Queixalós (2006) 
sobre a não-configuracionalidade do proto-Tupí-Guaraní. Logo, 
a necessidade da presença de um sufixo nominalizador em Guajá 
só teria surgido quando os núcleos lexicais verbais tornaram-se 
incapazes de constituir sintagma nominal só com o sufixo {-a}. 
Por fim, Magalhães ainda se reporta ao Tapirapé, língua também 
Tupí-Guaraní, em que fenômeno semelhante ocorre.
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Em Mẽbengokre (língua Jê setentrional falada pelos Xikrin 
e Kayapó no Brasil central), a maioria dos sintagmas nominais é 
formada de um substantivo apenas, sem nenhum dependente. Há 
três tipos de sintagma nominal nessa língua: os sintagmas cujo 
núcleo é um nome, aqueles cujo núcleo é um pronome e os sintag-
mas nominais que consistem de uma oração relativa com núcleo 
interno. Salanova nos apresenta esses sintagmas e busca demons-
trar que esses três tipos se reduzem a uma única estrutura, da qual 
as “orações relativas”, nas palavras do autor, seriam a expressão 
mais completa. Os adjetivos, segundo ele, parecem ser sempre o 
núcleo morfossintático do sintagma nominal inclusive quando, 
semanticamente, são modificadores periféricos. Para argumentar 
nessa direção, Salanova propõe um paralelo entre a modificação por 
adjetivos e as orações relativas. Essas relativas seriam formadas por 
um verbo em sua forma nominal, acompanhado, opcionalmente, 
de seus argumentos, e teriam duas interpretações possíveis: uma 
oração relativa encabeçada por qualquer um dos participantes 
presentes estruturalmente na sentença, ou uma oração completiva, 
cujo sentido é o evento descrito pelo verbo e seus dependentes. 
Como destaca o autor em sua conclusão, todo sintagma nominal 
complexo em Mẽbengokre traz uma ambiguidade sistemática sobre 
qual substantivo seria o seu núcleo semântico. Adicionalmente, 
Salanova argumenta que os elementos pronominais nulos, que 
são comuns na língua, não diferem em distribuição dos demais 
sintagmas nominais.

Uma propriedade notável dos sintagmas nominais em Kari-
tiána (Tupí) é sua simplicidade formal: carecem do material que, 
em muitas outras línguas, contribui para a construção da referência 
(por exemplo, (in)definitude), a modelagem da entidade denotada 
(por exemplo, gênero), ou a relação gramatical que o sintagma 
mantém com os outros constituintes da oração (por exemplo, 
caso). Os nomes nus ocorrem indistintamente nas diferentes posi-
ções argumentais, na quais se deixam interpretar como definidos, 
indefinidos ou genéricos, o que leva Müller & Sanchez-Mendes 
a descartar a ideia de um determinante não realizado fonologica-
mente. A consequência é que nessa língua não se aplica a noção de 
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sintagma determinante (DP). Fragmentos de textos são aduzidos 
no intuito de demonstrar que as leituras variadas do ponto de vista 
quantificacional / referencial que os nomes nus recebem dependem 
do contexto sintático ou discursivo, mas que eles são inerentemente 
indefinidos. Mais um correlato da natureza predicativa dos nomes.

Uma classe de palavras flexionadas em Mundurukú (Tupí) 
encabeça sintagmas complexos que contêm um argumento interno 
sob forma léxica ou clítica. A expressão desse argumento é separada 
do núcleo por um marcador de adjacência. Essa classe de palavras 
flexionadas inclui as posposições, subclasses de verbos e de nomes. 
Quanto aos verbos, a subclasse é composta pelos transitivos e os 
inacusativos (ou “estativos’’). Já a subclasse dos nomes é aquela 
que requer a expressão do possuidor, semanticamente identificável 
como a dos nomes relacionais ou inalienáveis. Gomes mostra que os 
alinhamentos seguem um padrão de intransitividade cindida: uma 
categoria de nominativo que compreende o argumento agentivo 
dos transitivos e inergativos (ou “processuais’’), e uma categoria 
de absolutivo que subsume o argumento pacientivo dos transitivos 
e inacusativos. Essa língua é mais um exemplo da maneira em que 
a estrutura argumental dos núcleos lexicais organiza a configura-
ção interna dos constituintes da oração de forma extremamente 
homogênea e independente das classes particulares (nome, verbo, 
etc.) em que o léxico subclassifica seus componentes.

As classes léxicas providas de estrutura argumental  nomes, 
verbos e posposições  formam em Paresí-Halití (Arawák) duas 
classes que transcendem essa tripartição independentemente mo-
tivada. Uma classe apresenta, na morfologia verbal, uma marca 
pessoal  identificada como concordância por Romling  a qual 
introduz uma distinção binária no seu argumento interno entre 
primeira / não primeira pessoa. A segunda classe é desprovida de 
concordância. As classes léxicas que partilham o padrão de con-
cordância  uma fração importante das que possuem argumento 
interno como argumento único  são os nomes, as posposições e 
uma subclasse de verbos inacusativos chamada de “simples” pelo 
autor, que denota (mudança de) estado. Verbos transitivos e inerga-
tivos, associados a um argumento externo, carecem de concordân-
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cia. Ficam de fora dessa superposição entre ter argumento interno 
e concordância por um lado, e ter argumento externo e carecer de 
concordância por outro, os verbos inacusativos anticausativos, 
e os inacusativos “descritivo-estativos’’, de semântica adjetival: 
eles se caracterizam pela presença de argumento interno, ausência 
de argumento externo e ausência de concordância. O autor lança 
mão de dois conceitos do minimalismo chomskyano (v, fases) para 
explicar não só essa peculiaridade que os verbos anticausativos e 
descritivo-estativos têm em comum, como também a hipótese de 
que a motivação para tal peculiaridade é diferente para as duas 
subclasses de verbos.
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ATTribuTivE ADjECTivEs AND ThE iNTErNAl syNTAx 
oF ThE NP iN jivAroAN

Simon E. Overall

intRoduction

The motivation for this paper came from a reference to Jivaro 
(=Shuar) in the World Atlas of Language Structures (WALS). 
There, in the chapter on  ‘Order of Adjective and Noun’ (Dryer 
2011), Jivaro is listed as one of those languages in which [Adj N] 
is the usual order. In contrast, my own data on Aguaruna show 
that [N Adj] is the basic order (Overall 2007). Given the very 
close similarities among Jivaroan languages, this variance in 
adjective-noun ordering is surprising, and demands an explanation. 
In the course of the paper I offer a diachronic explanation for the 
discrepancy, and consider some related issues arising from the 
data.1

The structure of the paper is as follows: the remainder of §1 
provides a typological overview of the Jivaroan languages. In §2 I 
present the problem in detail, along with a survey of relevant details 
from published grammatical descriptions of the Jivaroan languages. 
I then propose a historical change, and by way of evidence I give an 
overview of the NP in Aguaruna (representing the Jivaroan family 
as a whole) in §3, and describe the historical scenario in detail in 
§4. Finally, in §5, I discuss some wider typological implications.

1 I am grateful to my Aguaruna speaking friends, in particular Jessica Danducho, whose 
insightful comments helped me formulate the analysis presented here. I also received 
helpful comments from Jaime Peña, audience members at the Amazonicas 4 meeting in 
Lima, and three anonymous reviewers. Of course, any errors or omissions are entirely my 
own responsibility.
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1. typological oveRview

The Jivaroan family consists of four closely related langua-
ges spoken in the eastern foothills of the Andes, in north Peru and 
south Ecuador: Shuar, Achuar-Shiwiar, Huambisa (or Wampis) and 
Aguaruna (Wise 1999). The total number of speakers is around 
100 – 150,000. The languages show a high degree of mutual in-
telligibility, such that they could perhaps be better described as 
dialects of a single language. There is no accepted genetic link 
between Jivaroan and any other family, and typologically they 
show features of both the Amazonian and Andean prototypes (as 
defined by DIXON & AIKHENVALD, 1999).

The Jivaroan languages are nominative-accusative, and both 
head and dependent marking. Clauses are typically, but not strictly, 
predicate-final. Clause chaining and tail-head linkage are widely 
used. The morphology in general is agglutinating with some cases 
of fusion, and it is almost entirely suffixing, with just one unpro-
ductive prefix position for some verbs. Widespread productive 
processes of vowel elision obscure the underlying regularity of 
much morphology (examples in this paper show surface forms).

It is not immediately obvious that adjectives form a distinct 
word class in Jivaroan languages, as they share much of their mor-
phology and syntactic behaviour with nouns. Most analysts assu-
me a distinction between adjective and noun classes, but without 
explicitly providing criteria. Gnerre (1999), however, considers 
notional adjectives, nouns and pronouns to form a single “nominal” 
class on the basis of shared formal features, but does not go also 
without going into detail. By far the most detailed discussion is in 
Overall (2007), who shows that there are structural criteria that set 
adjectives apart from nouns (and pronouns) in Aguaruna, relating to 
gradability, possessability and ability to head NPs. Given the great 
similarity between the Jivaroan languages, and in the absence of 
strong evidence to the contrary, we shall assume that adjectives do 
form a distinct class in all the Jivaroan languages, as in Aguaruna. 
Payne (2001, p. 595) notes “weakness of a class of adjectives” as a 
possible areal Amazonian trait, and Krasnoukhova (2012) suggests 
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that noun-like adjectives are more characteristic of the Andean 
sphere while verb-like adjectives are more likely to be found in 
the eastern Amazonian area – so this is one area where Jivaroan 
languages do not clearly fit into one or the other type.

2. the pRoblem

Dryer (2011) gives [Adj N] as the usual order in Shuar, citing 
Beuchat & Rivet (1909). The relevant paragraph of the cited work is:

L’adjectif précède toujours le substantif qu’il qualifie; ex.: 
tuna aentsu «méchante personne» (M); širpuxẉa šwora 
«bon indien» (G); peŋera apači «bon chrétien» (M). Les 
noms de nombre occupent la même position; ex.: čikiči 
Yusa «un seul Dieu» (M); minaendu aentsu «trois person-
nes» (M); wexạmwa tsawanda «cinq jours» (M); čikiči 
Yusa «un seul Dieu» (G); manaindyu tsaway «trois jours» 
(G). (BEUCHAT & RIVET, 1909, p. 817)2

[The adjective always precedes the noun that it modifies; 
ex. tuna aentsu “bad person” (M); širpuxẉa šwora “good 
indian” (G); peŋera apači “good christian” (M). Number 
words occupy the same position; ex.: čikiči Yusa “one 
God” (M); minaendu aentsu “three people” (M); wexạmwa 
tsawanda “five days” (M); čikiči Yusa “one God” (G); 
manaindyu tsaway “three days” (G).]

2 Note that Beuchat & Rivet’s transcriptions use an <r> with an extended terminal, apparently 
representing a trill: they describe the sound as ‘roulé et vibrant’ [rolled and vibrant] (p.811). 
And what I transcribe as <ŋ> represents their <n> with a loop rather than a descending tail; 
Beuchat & Rivet do not comment on this symbol’s phonetic nature, but place it with the 
velars. Presumably it represents [ŋ], or perhaps [ŋg], with voicing of /k/ following the nasal 
(this would be more congruent with the modern forms). Figure (i) illustrates the unusual 
<ŋ> and <r> graphs, transcribed above as <peŋera> ‘bon’ [good]. I have not encountered 
these symbols in any other work, nor do they appear in Pullum & Ladusaw (1996).

               Fig. (i): Sample of Beuchat & Rivet’s (1909) transcription.
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(In the Beuchat & Rivet data, letters following examples 
indicate the area they come from: M = Macas, G = Gualaquiza.)

More recently, Turner (1992, p. 41) also describes [Adj N] 
ordering as typical for Shuar: ‘El adjetivo … generalmente precede 
al sustantivo nuclear’, and he illustrates with the example in (1) 
below.

(1) Shuar
 [uunt numi]3

 [big tree]NP

Turner notes, however, that [N Adj] order is also possible: 
‘Cuando [el adjetivo] se ubica después [del sustantivo], se destaca’; 
and he illustrates with the example in (2), saying that ‘el adjetivo 
uchichi “pequeñito” sigue al sustantivo para enfatizar su tamaño.’ 
(TURNER, 1992, p. 71)

(2) Shuar
 [machit uchi-chi-hãĩ]
 [machete small-dim-cOmit]NP
 ‘con un machete PEQUEÑITO’ [with a SMALL machete – Turner’s 
emphasis]

So in Turner’s (1992) description of Shuar, the typical, unma-
rked order is [Adj N], while [N Adj] is the pragmatically marked 
order, used to emphasise the adjectival meaning.

Pellizaro & Náwech (2005, p. 17) give just two examples of 
Shuar adjective use in their grammatical notes, both of which have 
[N Adj] order; they are shown in (3) below.

3 Examples in this paper use a modified version of the practical orthographies in which the 
following symbols differ from their IPA values: <g> = /ɰ/, <y> = /j/, <sh> = /ʃ/, <ch> = /t͡ ʃ/. 
Orthography and glosses from other sources have been normalised. Spanish words in the 
examples retain their original orthography. Phonemic nasality spreads within a domain of 
contiguous vowels and glides; I mark it only on the underlying source. Nasal stops /m, n/ 
alternate with (prenasalised) oral [b~mb, d~nd] in Aguaruna; the alternation is not entirely 
predictable so I transcribe the oral forms as <b, d>. Accent is contrastive but I have left 
it unmarked except where it is relevant to the discussion. Surface forms are given in the 
examples, after vowel elision and other phonological processes have applied.
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(3) Shuar
 hɨa shiiram
 house pretty
 ‘casa linda’
 aɨnts yahauch’
 person bad
 ‘persona mala’4

Gnerre (1999) makes no comment on the internal syntax of 
the NP in Shuar, but for this author adjectives do not constitute a 
distinct word class in Shuar. He divides lexical roots on phonolo-
gical and morphological grounds into two classes, “morfi verbali” 
and “morfi nominali”, and says:

All’intorno di questa seconda classe non sembrano essere 
legittime ulteriori distinzioni (come ad esempio quelle 
fra nomi, aggettivi o pronomi indipendenti), se l’analisi 
si fonda su tipi di strutture fonologiche dei morfi stessi, 
o sulla distribuzione dei suffissi. (GNERRE 1999, p. 62)

[Within this second class, further distinctions do not appear 
to be warranted (for example between nouns, adjectives 
or independent pronouns), if the analysis is based in types 
of phonological structures of the morphs themselves, or 
in distribution of the suffixes.]

For the other three Jivaroan languages, only [N Adj] is de-
scribed. For Aguaruna, Overall (2007) agrees with Corbera (1994, 
p. 176), who states: ‘Os adjetivos que ocorrem como atributos vêm 
pospostos ao nome.’ Some examples appear below (9–12).

For Achuar-Shiwiar, Fast et al. (1996, p. 35) say ‘Los adjetivos 
descriptivos se colocan después del sustantivo al que modifican’. 
They illustrate with the two examples in (4).

4 The apostrophe in Pellizaro & Nawech’s transcription represents a voiceless [i̥].
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(4) Achuar-Shiwiar
 úchi ápu
 child fat
 ‘fat child’
 kuchí ɨ́rɨ
 knife sharp
 ‘sharp knife’

To my knowledge there are no published grammatical data 
for Huambisa, but my own field notes and those of Jaime Peña 
(personal communication) suggest that [N Adj] is the standard5.

To summarise, only Shuar has been described as having [Adj 
N] order, and only in the earlier works. In later studies of Shuar, 
and descriptions of the other Jivaroan languages, only [N Adj] 
order is described. Of course the relative age of the published 
works is the key: there has been a historical change in the ordering 
of noun and adjective, which is clear when the three major works 
are arranged in chronological order (table 1) – it is important to 
note here that Turner’s work was edited and published in 1992, 
but his data had been collected up to 50 years earlier. We can 
infer that Aguaruna, Achuar-Shiwiar and Huambisa had already 
undergone the change to [N Adj] order at the time of the first 
grammatical descriptions. 

Beuchat & Rivet (1909)               Turner (1992)                        Pellizaro & Náwech (2005)

Only [Adj N]           Normally [Adj N] but [N Adj] possible       Only [N Adj]

Table 1: Grammatical descriptions of Shuar in chronological order

In the remainder of the paper, we address the mechanism of 
this change and the wider implications, beginning with a more 
detailed description of the internal syntax of the NP in Aguaruna.

5 Since this chapter was written Peña’s (2015) grammar of Wampis has been completed, and 
confirms that [N Adj] is the basic order: “Adjectives in Wampis are canonically post-nominal” 
(p.423).
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3. stRuctuRe of the aguaRuna np

In this section I describe in more detail the structure of the NP 
in Aguaruna, as this is the only language for which I have plentiful 
data. Given the close similarities between the Jivaroan languages, 
the other languages are unlikely to differ from the analysis presen-
ted below in any major detail. The NP in Aguaruna is identifiable 
mainly through the diagnostic criterion of case-marking, which 
is enclitic to the NP and thus provides evidence for the phrasal 
boundary.

3.1 case maRking

Case is marked with enclitics that are attached to the final 
element of the NP. For the purposes of this paper we can illustrate 
with accusative case, marked with the enclitic =n(a). This marker 
has an unusual distribution: it marks objects, as one would expect, 
including both the “theme” and “recipient” objects of ditransitive 
clauses (thus merging the functions of traditional accusative and 
dative cases), and also objects added by the applicative suffix. But 
there are some restrictions on accusative case marking based on the 
person and number of both subject and object(s). When the subject 
is first person singular or third person, all objects are marked with 
accusative case, but when subject is first plural or second person, 
third person objects remain unmarked (see details in Overall 2007, 
expanded in Overall, in prep.).

Demonstrative and anaphoric pronouns may head NPs, or 
function as determiners within a headed NP, in which case they 
precede the head. When a [Det N] NP is an object, all constituents 
of the NP receive accusative case marking. This “agreement” does 
not happen in other complex NPs. Example (5) shows a determined 
NP with a modifying relative clause: all three elements receive 
accusative case marking, but note that the restrictive and additive 
enclitics only appear on the final constituent of the NP.
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(5) uchi [hu=na saɨp-chi-hĩ=n iya-u=na=kɨ=sh]
 child this=aCC rind-dim-3=aCC fall.ipFv-nmlz=aCC=restr=add

 yuwa-w-aiŋka
 eat.pFv-ep-3.lest

 ‘Lest the child eat this rind that is falling.’

Similarly, in example (6) the determiner, possessor and head 
in a possessive NP all receive accusative marking.6

(6) [nu=na kaŋkapɨ=n      nuwɨ=̃n] ɨntsamhu-ina-u=shkam
 ana=aCC  K.=aCC        wife.3=aCC have.sex.with-ipFv.pl-nmlz=add

 ‘Those who were having sex with Kagkap’s wife, too.’

Quantifiers such as ashi ‘all, completely’, mai ‘both’, kuashat 
‘many’ may take prehead position, like determiners, but do not 
trigger the case agreement just described. They may also follow the 
head noun, and do not take case marking in that position either (note 
lack of accusative marking on the quantifier kuashat ‘many’ in 7).

(7) [yakuma=n] kuashat         tuk-u=i
  monkey=acc many         shoot.pFv-nmlz=cOp.3.decl

 ‘He shot many monkeys.’

The lack of case marking suggests that quantifiers are not 
formally constituents of the NP, but are in fact adverbs. This 
analysis is supported by the fact that quantifiers may be used in 
contexts where there is no readily available referent for them, 
that is, no NP that they can be associated with (as in 8, where 
the verb is intransitive and has a singular subject) (OVERALL, 
2007, p. 165).

(8) mai ayampã
 both look.around.pFv.3.ss

 ‘(the man) having looked around on both sides…’

6 In non-determined possessive NPs, pronominal possessors are marked with the accusative 
enclitic while nominal possessors take the genitive form – apparently historically derived 
from accusative, but synchronically distinct (see OVERALL, 2006, 2007).
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Numerals are not consistent in their behaviour, sometimes 
being treated as part of the NP and other times like quantifiers. The 
same goes for ablative-marked nouns, which sometimes function 
as oblique NPs and other times like modifiers or heads within an 
NP, in which case the accusative enclitic may follow the ablative 
enclitic (cf. 15 below). Numerals may precede or follow the head 
noun when functioning as NP operators.

Modifying adjectives are rare in my corpus of spoken Agua-
runa narrative, and in all examples they follow the noun.

(9) [tsuŋki    shiiŋba-uch]
 mermaid    pretty-dim

(10) [hɨgã muunta=n] amas-ta-himɨ
 house big=acc                 give.pFv-iFut-1>2.pl

 ‘I will give youPL a big house.’

When NPs do contain modifiers, they may be quite complex. 
There may be two adjectives, as in (11).

(11)    [carabina   pɨŋkɨŋ   yamaŋba-uchi=n]     [bala=n]     shakaut   shakaut
              rifle good   new-dim=acc      bullet=acc       sym        sym

            ashi dɨkapɨ-s
               all check-sbd.3.ss

         ‘checking everything, a good new rifle, bullets: chk chk [sound of bolt sliding]’

And in (12) the head noun (which is marked as possessed) 
yawã-hĩ ‘her dog’ is followed by three adjectives modifiers (the 
noun aishmaŋ ‘man’ also functions as an adjective ‘male’, Overall 
2007:149–150).

(12) [yawã-hĩ    pɨŋkɨŋ     aishmaŋ      duwɨham] a-haku=i
 dog-3    good        man             fat exist-nmlz=cOp.3.decl

 ‘she had a good fat male dog’ (Lit. her good male fat dog existed)

When questioned, native speakers generally agree that [Adj N] 
order is possible; when presented with [Adj N] order and asked if one 
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could say it that way too, consultants might say “sí se entiende” and 
consider it grammatical, but add that [N Adj] is the “normal” order. 
However, it is extremely difficult to elicit examples with [Adj N] order, 
even when speakers are explictly asked to produce such a construction.

3.2 RaRity of attRibutive adjectives

Adjectival modification is rare in Aguaruna, and, there is no 
reason to assume that this observation does not hold for the other 
languages too; it finds some support in the paucity of attributive 
adjectives in the brief text provided by Turner (1992). Instead, 
adjectives in Aguaruna are most frequently encountered heading 
predicates, in which function they behave morphosyntactically the 
same as nouns – compare (13), with an adjectival predicate and 
(14), with a nominal predicate.

(13) [hu=ka       olla=k]NP muunta=i
  prx=tOp        pot=tOp big Adj=cOp.3.decl

 ‘This pot is big.’ (OVERALL, 2007, p. 137)

(14) [aan=ka]NP wampishku=i
 med=tOp                 butterfly Noun=cOp.3.decl

 ‘That’s a butterfly.’ (OVERALL, 2007, p. 138)

Krasnoukhova (2012, p. 184) notes that a number of Amazo-
nian languages in her sample either disallow or disprefer attributive 
use of adjectives. 

3.3 nominal compounding

Compounds are widely used in Jivaroan. They are head-final, 
and a few examples involve adjectives in the initial modifier posi-
tion. Table 2 shows the forms translated as (dedo) pulgar ‘thumb’ 
in the five published dictionaries of Jivaroan languages. In all four 
languages this is a compound whose first element is an adjective 
meaning ‘big’ and second a noun meaning ‘hand’ or ‘finger’.
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language FOrm sOurce

Shuar úunt-ɨwɨhɨ Pellizaro & Náwech (2005)

Achuar-Shiwiar hũũn ũwɨ́h Fast et al. (1996)

Huambisa uun uwɨh Jakway et al. (1987)

Aguaruna6 muun úwɨh  Wipio (1996)

Aguaruna múun uwɨ́h Uwarai et al. (1998)

Table 2: Compound nouns for ‘thumb7’

The two roots in compounds generally tend to fuse into a single 
phonological word with a single accented mora (in Aguaruna, the 
first of the head noun, which may be different from its position in 
that root in isolation). The variation in marked accent position in 
these examples suggests that the process of phonological fusion 
is still underway. The orthographic hyphen in the Shuar example 
is presumably intended to represent its fusion into a single pho-
nological word.

3.4 complex nps vs. apposition

The rarity of modification contrasted with the elaborateness 
of some modified NPs, and the multiple case-marking when pro-
nominal determiners are present, all suggest a relatively loose 
structure to the NP in Jivaroan languages. This is also suggested 
by the existence of constructions such as that in (15), where two 
identically case-marked constituents have the same referent.

(15) [yu-taĩ=nma=ya=n] hii-k-ma-ha-i               [duka=n]
 [eat-nmlz=lOc=abl=acc] take.out-pFv-past-1sg-decl [leaf=acc]
 ‘I took the leaf out of the food’ (lit. ‘I removed the from-the-food leaf’)

It is not clear whether such constructions should be analy-
sed as a single discontinuous NP constituent or as two NPs in 

7 Note final /h/ has the allophone [ŋ] for speakers of one variety of Aguaruna, giving a form 
muun uwɨŋ.
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apposition, each with its own head.8 Coreferentiality of similarly 
discontinuous NPs has been treated as a pragmatic rather than a 
syntactic phenomenon in Cariban languages by Payne (1993) and 
Meira & Gildea (2012).

Further evidence for looseness of the NP is the ambiguous 
behaviour of quantifiers and especially numerals, which tend to 
be positioned near to the noun that they semantically modify but 
resist formal inclusion in the NP.

4. mechanism of change

The proposed historical change of [Adj N] > [N Adj] order 
depends upon the reanalysis of the formerly marked construction 
([N Adj]) as unmarked, schematised as follows:

  marked > unmarked

The formerly unmarked construction ([Adj N]) was sub-
sequently lost. The intermediate stage is described by Turner 
(1992): there were two orders possible, the unmarked [Adj N] 
and the marked [N Adj]. I propose that the rarity of modifying 
adjectives, as noted above, meant that adjectives were used at-
tributively mainly in emphatic contexts (cf. example 2), making 
the marked [N Adj] order more common in terms of token fre-
quency. A few common [Adj N] collocations were fossilised and 
came to be treated as single grammatical words, like compound 
nouns, and then followed a similar pattern of phonological fu-
sion. These [Adj N] forms are now interpreted semantically as 
referring to a type, also like the compound nouns, and the use 
of an adjective to narrow the possible range of referents of an 
NP can only be expressed through the (previously marked) [N 
Adj] construction. 

The typically postnominal position of relative clauses, which 
are common in discourse, would have provided a model for the 

8 Krasnoukhova (2012) distinguishes between discontinuous NPs, which clearly form a single 
constituent (as identified by e.g. gender agreement), and appositional NPs, which consist of 
two potentially independent NPs that are to be understood as having the same referent.



41

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

[N Adj] order. In particular, note that attributive adjectives may 
be relativised to express definiteness/specificity – compare the 
pair of sentences in (16).

(16)     a. atash       muunta=n maa-t-ha-i
             chicken        big=acc kill.pFv-iFut-1sg-decl

‘I’ll kill a big chicken.’
            b. atash      muunta=a=nu=na maa-t-ha-i
  chicken       big=cOp.3=rel=acc kill.pFv-iFut-1sg-decl

‘I’ll kill the big chicken.’ (definite, interlocutor knows which chicken I mean)

Another possible motivating factor for the change is the 
influence of Spanish word order; Jaime Peña (pers. comm.) also 
mentions this possibility.

conclusion

This paper has described a small point in the history of the Jiva-
roan languages, however there are a few larger issues that arise from 
the discussion. Firstly, syntactic change can happen very fast – in this 
case, less than 100 years from Beuchat & Rivet (1909) to Pellizaro & 
Náwech (2005). Typological studies such as those in WALS should 
not rely on old data, and there have been a number of descriptions of 
Jivaroan languages more recently than that of Beuchat & Rivet (1909).

Secondly, there are implications for the typological profile of 
Jivaroan. Krasnoukhova (2012) has noted that Western Amazonian 
languages, like Andean languages, tend to have [Modifier Modified] 
order, while lowland Amazonian languages tend to have the oppo-
site order. In this respect Jivaroan languages can perhaps be seen to 
be moving towards a more typically Amazonian typological profile.

And finally, the “loose” nature of the NP discussed in §3 above 
has been noted for a number of Amazonian languages, especially 
in the Cariban family. Krasnoukhova (2012) uses the term non-
integral to refer to this type of NP in which “some constituents that 
form a unit semantically do not do so syntactically.” (Krasnoukhova 
2012: 177). Historical studies such as that presented here can give 
a valuable diachronic perspective to the study of non-integral NPs.
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abbReviations

abl = ablative; acc = accusative; add = additive; ana = anaphoric pro-
noun; appl = applicative; attrib = attributive; cOmit = comitative; cOp = 
copula; decl = declarative; dim = diminutive; ep = epenthetic glide; gen 
= genitive; iFut = intentional future; ipFv = imperfective; lest = “lest”; 
lOc = locative; med = medial demonstrative; nmlz = nominaliser; past 
= past; pFv = perfective; pl = plural; prx = proximal demonstrative; rel 
= relativiser; restr = restrictive; sbd = subordinate; sg = singular; ss = 
same subject; sym = sound symbolism; tOp = topic
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TowArDs AN uNDErsTANDiNG oF ThE oriGiN oF 
AsPECTuAl mArks oN NouNs: EviDENCE From 

NhEENGATu AND TuPiNAmbá

Aline da Cruz1

(universidade Federal de Goiás)

intRoduction

Languages of the Tupi-Guarani branch of the Tupian family 
are often mentioned in the literature as an example of languages 
in which nouns can be combined with marks that indicate the past 
or future state of an entity (NORDLINGER and SADLER (2003, 
2004, 2008), for instance). Some examples of these constructions 
in Paraguayan Guarani are given in (1):

(1) Guarani (a) kova ha’e peteĩ óga
    this cOp one house
    ‘This is a house.’
(TONHAUSER 2007b, 1)

   (b) h-óga-kue
    his-house-pst

    ‘his former house’

   (c) h-emíapò-rá
    his-work-Fut

    ‘his future work’
(GREGORES; SUÁREZ 1967 apud NORDLINGER AND SADLER (2003, 331)

1 This research is funded by CNPq/Brazil (482555/2013-0). 
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According to Nordlinger and Sadler (2003, 331), in Gua-
rani nouns can be inflected for past and future tense: the suffix 
-kue is analyzed as an inflectional marker that indicates the past 
form of a noun; and the suffix -rã is its equivalent for the future 
form. Thus, in (1b) the noun óga ‘house’ is analyzed as being 
inflected for past tense by the suffix –kue ‘nominal past’. In (1c) 
the noun emíapò ‘work’ is analyzed as being inflected for future 
tense by the suffix –rã ‘nominal future’. The past form óga-kue 
‘former house’ (1b) and the future form emíapo ‘future work’ 
(1c) are contrasted with the present state of an entity, unmarked, 
as illustrated in (1a).

Based on a grammatical and semantic analysis, Tonhauser 
(2007b) proposed that these suffixes do not express nominal ten-
se, but nominal aspect. The author identifies –kue as expressing 
‘terminative’ aspect and –rã as expressing ‘prospective’ aspect. 
Cognates of the suffixes –kue and –rã of Guarani are found in 
other languages of the family, such as Tupinambá2 (ANCHIETA 
1990 [1595]), Kamaiurá (SEKI 2000), and Tapirapé (PRAÇA 
2007). 

In Nheengatu the kuera form, cognate with the suffix -kue 
of Guarani, has semantic properties similar to those found in its 
cognates in Guarani and other Tupi-Guarani languages: it is used 
to express a referent whose main properties have been lost, as 
illustrated in example (2) below.

(2) Nheengatu (a) ae uka
   dem house
   ‘This is a house.’ 

  (b) ae uka kuera
   dem house run.down.version
   ‘This is a run-down version of a house.’

2 Anchieta calls the language he described ‘língua mais usada na costa do Brasil’[‘most used 
language on the coast of Brazil’], later identified as the language of the Tupinambá people.
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Although similar in their semantic properties, the forms 
kuera from Nheengatu and –kue from Guarani differ with regards 
to their morphological and syntactic properties: it will be shown 
in this paper that the form kuera in Nheengatu is an independent 
word, while –kue in Guarani is analyzed as a suffix. This implies 
that while the construction óga-kue (1b) in Guarani is analyzed as 
a single word in which the noun óga is inflected by -kue and me-
ans ‘former house’, the semantical equivalent in Nheengatu uka 
kuera consists of two words, forming a genitive construction, in 
which kuera functions as the head-noun and uka as its dependent.

The goal of this paper is to show that in Nheengatu the 
[nOun kuera] structure is a genitive construction formed by the 
juxtaposition of any noun with the noun kuera. The analysis 
of the word kuera as a noun helps to understand the historical 
development of the phenomenon that has been called ‘nominal 
tense/ nominal aspect’ in Tupi-Guarani languages. Thus, a se-
cond goal of this paper is to discuss the historical development 
of *wér, the reflex in Proto-Tupi-Guarani of Nheengatu kuera, 
and Guarani -kue.

The data used for analyzing the [noun kuera] construction in 
Nheengatu were collected by the author during fieldwork conducted 
between 2007 and 2009. The data were obtained from indigenous 
communities along the Negro and Içana Rivers, in the Amazon 
region. Data from Nheengatu spoken in the 19th century, recorded 
by Stradelli (1929), complement the analysis. For the discussion on 
the historical development of kuera, data from Tupinambá recor-
ded by Anchieta in Artes de Gramática da Língua mais usada na 
Costa do Brasil (1990 [1595]), and in Doutrina Cristã – Catecismo 
Brasílico (1992) are used.

This paper is divided into sections as follows. In section 1 a 
brief history of Nheengatu is provided. In section 2 the properties 
of kuera as a noun are discussed. In section 3 the hypothesis that 
in Proto-Tupi-Guarani *wér was also a noun and not a bound mor-
pheme is presented. In section 4 the main findings of this paper 
and their implications are summarized.
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1. nheengatu in the tupi-guaRani family

In the 16th century, Portuguese colonizers landed on the 
northern coast of Brazil, where they established contact with the 
Tupinambá people. Some colonizers fathered children with local 
Tupinambá women. These children, their Portuguese fathers, and 
their indigenous families formed a new Tupinambá-speaking so-
ciety: the caboclo3 society.

In 1616 the first Portuguese settlement in Amazonia was 
created with the foundation of Belém do Pará. It was from there 
that caboclo people, Portuguese colonizers and Jesuit missio-
naries started to occupy larger portions of the Amazon. When 
the caboclo people moved deeper into the Amazon region, they 
came into contact with speakers of many other indigenous lan-
guages. Due to this migration, Tupinambá became increasingly 
used for communication in the Amazon: the caboclos used it to 
communicate among themselves, the colonizers used it to speak 
with indigenous groups, and indigenous groups used it to com-
municate with each other if they had no language in common 
(see Rodrigues (1996) and Bessa Freire (2004)). As Tupinambá 
was spread deeper into the Amazon region, it underwent changes 
and became known as língua geral Brasílica (see Oliveira (2008) 
and Lee (2005)).

In the 18th century Brasílica expanded along different rivers of 
the Amazon and evolved into different varieties (see Felix (2002) 
for an analysis of the 19th century varieties). Despite the widespread 
use of the language and its varieties, it had been mostly replaced 
by Portuguese by the early 19th century (Bessa Freire 2004).

Nowadays, Brasílica is known by its remaining speakers as 
Nheengatu, which literally means the ‘good language’ (from nheen 
‘speak’ and katu ‘be good’). It is spoken as the main language in 
the Upper Rio Negro region by the Baré, Baniwa and Warekena 
peoples, who have switched from their traditional Northern-Arawak 

3 Since there is no proper English translation, the Brazilian Portuguese term caboclo is used 
to refer to this society.
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languages to Nheengatu. UNESCO estimates that there are nearly 
6,000 speakers, spread out over Brazil and Venezuela. 

2. is kuera Really a noun?

In this section the morphological and syntactic characteristics 
of kuera are investigated in order to identify its status as a word 
and its word-class. As previously mentioned, the [Noun kuera] 
construction is analyzed in this paper as a genitive phrase. For 
this hypothesis to be correct, kuera should be an independent 
word, classified as a noun. In order to demonstrate that this is so, 
in section 2.1a general characterization of nouns in Nheengatu is 
provided, followed by an analysis of the syntactic properties of 
kuera as head of an NP (2.2). Then, in section 2.3, it is shown that 
although kuera is a noun, it is being grammaticalized as a particle. 
The main findings of this section are summarized in 2.4.

2.1 geneRal chaRacteRistics of nouns in 
nheengatu

Over the years, many definitions of nouns have been proposed. 
While it is accepted that all languages make a distinction between 
nouns and verbs, the criteria for identifying which class a lexical 
item belongs to are language specific. In the case of Nheengatu, 
nouns constitute a class of words which are able to refer and can 
function as head of an NP. NPs can function as subject, object and 
complement of postposition, as illustrated in examples (3), (4) and 
(5), respectively. 

(3) kunhã  u-yuiri
 woman  3sg.a-come.back
 ‘The woman came back.’

(4) re-konhesei kua  kunhã
 2sg.a-know dem:prOx woman
 ‘Did you know this woman?’
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(5) a-su     a-mendai nhaã       kunhã    irũ
 1sg.a-go  1sg.a-marry dem:dist    woman  com
 ‘I will marry that woman.’

An NP can also occur as a nominal predicate with no need 
for a copula. In example (6) below the NP yepe kunhã ‘a woman’ 
constitutes a nominal predicate, whose subject is represented by 
the NP ixe ‘I’. In example (7) the bare NP kapitão is the nominal 
predicate, whose subject is the NP setutira ‘my uncle’.

(6) ixe yepe kunhã
 1sg indF woman
 ‘I am a woman.’

(7) se-tutira kapitão ike
 1sg.na-uncle chief  here
 ‘My uncle was chief here.’

The syntactic criterion is necessary and sufficient to identify 
nouns in Nheengatu: nouns are head of NP constituents that can 
function as arguments (subject, object, complement of postpo-
sition) and can also occur as a predicate. The noun class can be 
further subdivided into relational and non-relational based on 
morphological criteria, such as the possibility of being inflected 
by personal markes4

2.2 does kueRa match the geneRal 
chaRacteRistics of a noun in nheengatu?

In the previous section, nouns were defined as a class of words 
that can occur as head of constituents that function either as an ar-
gument or a nominal predicate. In order to demonstrate that kuera 
is a noun in Nheengatu, two requirements should be fulfilled: first, 
that kuera is a word; second, that kuera occurs as head of an NP. 
In the remainder of this section, the main properties allowing us 
to classify kuera as a word and a noun are presented.

4 For more details of the division between relational and non-relational nouns, see Cruz (2011, 
chapter 4).



51

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

2.2.1 kuera is a woRd in nheengatu

In the Introduction, the form kuera was compared to its 
cognate –kue from Guarani. It was stated that kuera differs from 
its cognate –kue in phonological and syntactic status: while kuera 
is a word, -kue is a suffix. In contrast to an affix, a word has syn-
tagmatic mobility: it can occur in different positions in a sentence 
and it is not necessarily associated with a noun (as would be the 
case if kuera were a nominal suffix as are its cognates in other 
Tupi-Guarani languages). In example (8) kuera occurs as head 
of an NP that functions as a nominal predicate. The same occurs 
in example (9) where the clitic ti ‘negative’ shows that kuera can 
be separated from the NP in subject position (in this case, omem 
‘man’). In example (10), kuera heads an NP that occurs as subject 5 
of the stative verb puxuera ‘be ugly’. Notice that the adverb kuxima 
‘formerly’ can be omitted.

(8) Ixe kuera
 1sg run.down.version
 ‘I am a run-down version (of myself).’

(9)  Omem  ti=kuera
 man  neg= run.down.version
 ‘The man is not run-down version (of himself).’

(10) (Kuxima) kuera   puxuera
 (Formerly) run.down.version                be.ugly
 ‘(Formerly), it was ugly.’ (Lit.: Formerly, the run-down version was ugly)

2.2.2. kuera has the syntactic pRopeRties of a 
noun

In this section the properties that identify NPs with kuera 
as head are presented in comparison with NPs headed by other 
nouns. An NP can be simple or complex. A simple NP consists 
of only one noun, which occurs as the head of the NP. In exam-
ple (11) the bare NP sukuriu ‘sucurí’ illustrates a simple NP. In 
5 The identification of the grammatical relations (subject and object) used in this paper is 

based on a set of grammatical criteria; see details in Cruz (2011, 412 - 417).
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example (8), repeated here under (12), kuera occurs as head of6 
a simple NP.

(11) ae paa [sukuriu]
 dem rep sucurí.snake
 ‘They say that this is a sucurí.’

(12) Ixe [kuera]
 1sg run.down.version
 ‘I am a run-down version (of myself).’

A complex NP is formed by at least two nouns in which one is 
used as head of the NP and the other functions as its complement. 
The word-order of genitive phrases in Nheengatu is complement-
head. There is no marking of the relationship between the NPs. 
In example (13) makira occurs as head-noun and kunhã as its 
complement. In example (14) kuera occurs as head-noun and takes 
sukuriu as its complement. Notice that the genitive phrase sukuriu 
kuera in (14) has the same structure as the genitive phrase kunhã 
makira ‘the hammock of the woman’ in (13).

(13) [[kunhã] makira]
 woman  hammock
 ‘the hammock of the woman’

(14) [[sukuriu] kuera]
 sucurí  run.down.version
             ‘the run-down version of the sucurí’

The noun that occurs as head of the complement NP can be 
inflected by a personal marker, as illustrated in (15) and (16) below. 
Notice that the genitive phrase in (16), in which kuera occurs as 
head-noun, has the same structure as the one in (15), in which the 
noun nheenga ‘language’ occurs as the head-noun.

6  In the original in Portuguese: ‘Antigamente era feio’.
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(15) [[ne-mena]  nheenga]
 2sg.na-husband  language
 ‘the language of your husband’

(16) [[i-buxu]  kuera]
 3sg.na-viscera  run.down.version
 ‘the run-down version of his viscera’

An NP in the position of complement can occur under the 
scope of the particle ita ‘plural’, as illustrated in (17) and (18) 
below. The plural particle ita occurs postposed to the NP it quan-
tifies. In example (17) ara ‘day’ occurs as the head-noun and takes 
tupana ita ‘saints’ as its complement. The NP tupana is under the 
scope of ita ‘plural’. The same structure is found in (18), in which 
kuera ‘run-down version’ occurs as head-noun and takes taina ita 
‘children’ as its complement.

(17) [[[tupana] ita] ara]]
     saint  pl day
 ‘the day of the saints’

(18) [[[taina] ita] kuera]
     child  pl run.down.version
 ‘the run-down version of the children’ (former children)

The complement position can also be occupied by a relative 
clause. In example (19) ara ‘day’ functions as a head-noun and 
takes as its complement the headless relative clause u-manu waa 
‘who died’. The same structure occurs in example (20), in which 
u-akonteseri waa ‘what happened’ occurs as complement of the 
head-noun kuera ‘run-down version’. The utterance in (20) expres-
ses that the listener (indicated by pe-) will not exactly listen to what 
happened (u-akonteseri waa), but to a version of what happened 
(u-akonteseri waa kuera).

(19) uwiara  [[[u-manu wa]=ita] ara]
 today  3sg.a-die rel=pl  day
 ‘Today is the day of the ones who died.’
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(20) pe-sendu [[u-akonteseri     waa] kuera]
 2pl.a-listen 3sg.a-happen rel     run.down.version
 ‘You listened to the run-down version of what happened.’ 

Even though kuera is found as head of genitive phrases in 
Nheengatu, it cannot occur in complement position. Consequently, 
expressing the concept of a “pot of old stuff” cannot be done in the 
manner illustrated in (21), because it is considered ungrammatical, 
and is done in the manner shown in (22) instead. The absence of 
kuera in complement position may be due its semantics: a ‘run 
down version’ is always related to another entity. But it may also 
indicate that, although kuera has nominal properties, it is not a 
prototypical noun and it is far in the process of grammaticalization, 
as will be demonstrated in section 2.3.

(21)  *kuera                 kamuti
 run.down.version pot
 ´pot of old stuff / broken stuff’ 

(22)  maã kuera    kamuti
 thing run.down.version pot
 ´pot of old stuff’ 

The constructions shown in this section demonstrate that the 
phrases in which the word kuera occurs as a head have the same 
structural properties as phrases in which other nouns occur as the 
head. Thus, kuera is considered a noun.

2.2.3 uses of nps with kuErA as head

In the previous sections it was stated that because it is a noun, 
kuera can head an NP, being a constituent that functions as an 
argument and potentially as nominal predicate. Moreover, it was 
shown that the phrases headed by kuera have the same structural 
properties as phrases headed by other nouns. Having stated the 
formal properties of kuera, this section now focuses on the semantic 
interpretation of NPs in which kuera occurs as head.
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In example (10), repeated here as (23), kuera occurs as head 
of a simple NP, functioning as subject. The first translation given 
by the speakers for the utterance in (23) was ‘Formerly, it was 
ugly’7. The translation indicates that kuera refers to an entity that 
was previously mentioned. After asking for a more precise trans-
lation, the speakers made it clear that the village was ugly. Thus, 
in (23) the word kuera refers to the village as it was in the past, 
and signals that the referent (in this case, the village) had changed 
in such a way that it was no longer referred to by the word tenda 
‘village’ (nor by a pronominal expression). Notice that in (24) 
surara ‘soldier’ occurs as head of the subject NP in a construction 
structurally identical to (23).

(23) (kuxima) kuera   puxuera
 (formerly) run.down.version be.bad.ugly
 ‘Formerly, it was bad.’ (‘Formerly, run-downversion [of the 
village] was bad’)

(24) (kuxima) surara  puxuera
 (formerly) soldier  be.bad.ugly
 ‘Formerly, the soldier was bad.’

In examples (25) and (26), kuera is the head of a genitive 
construction that functions as a subject NP. The utterance in (25) 
is part of a myth in which a group of children were transformed 
into toads. After the metamorphosis, the group can no longer be 
accurately described as taina ita ‘children’. The NP taina ita kuera 
‘run-down version of the children’ refers to the toads, and it signals 
their origin as children. The utterance in (24) – also produced in the 
context of a myth of metamorphosis – indicates that the entity that 
used to be a stomach, more specifically the stomach of Yurupari, 
has become a jararaca snake.

(25) taina ita      kuera          ta-yenũ    balaiu       upe
 child pl      run.down. version    3pla.-lay.down  basket       lOc

 ‘The run-down version of the children lay down in the basket.’

7   In the original in Portuguese: ‘Antigamente era feio’.  
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(26)         u-yereu  jararaka         i-buxu-miri         kuera        
        3sg.a-became jararaka          3sg.na-stomach-dim       run.down.version
‘The run-down version of his [Yurupari] little stomach became a jararaka.’

Examples (23), (25) and (26) above illustrate the use of kuera 
as head of NPs functioning as subjects. Examples (27) and (28) 
below illustrate the use of kuera as head of NPs functioning as 
objects. In example (27) kuera occurs as a simple object NP. The 
utterance in (27) was used to ask an old man how life was in the 
past. In example (28) the word kuera occurs as head of a genitive 
construction functioning as an object NP. The utterance is an im-
perative construction in which the listener (2sg) is asked to see an 
expelled placenta (i-paria kuera). The noun paria used in isolation 
refers to placenta. The genitive construction paria kuera refers 
to the placenta that is expelled after the baby is born. The lexical 
choice between paria ‘placenta’ and paria kuera ‘run-down version 
of a placenta’ makes evident that after its expulsion, the referent 
(expelled placenta) can no longer be accurately described by the 
same referential expression (placenta).

(27) re-kua  xinga  kuera
 2sg.a-know atenua run.down.version
 ‘You know a little bit.’ 
(Lit.: ‘You know a little (about) [something that has lost its main properties]’)

(28) re-maã  i-paria   kuera
 2sg.a-see                 3sg.na-placenta               run.down.version
 ‘See the run-down version of the placenta’

The word kuera can also function as complement of a postpo-
sition. However, in this case, kuera can only occur in its short form, 
kue. In example (29) kuera occurs as head of a genitive construction 
functioning as complement of the postposition upe ‘locative’.

(29) a-nasei  kuxima                Santana       kue=pe
 1sg.a-be.born formerly  Santana        run.down.version=lOc

 ‘I was born, a long time ago in what was Santana.’
             (Lit: ‘I was born, formerly, in the run-down version of Santana.’)
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In examples (30) and (31), kuera is head of a bare NP used 
as complement of a postposition. These examples are presented 
in the dictionary of Nheengatu, written by Stradelli (1929, 425) 
in the 19th century.

(30) ia-uacemo iepeasu       cuer-upé
 1pl.a-meet together      run.down.version-lOc

             ‘Nos encontramos juntos’/ ‘We mettogether.’
(Lit.: ‘Wemet together in [someplace that has lost its main properties]’) 
(STRADELLI 1929, 425)8

(31) o-pita  cuer-upé
 3sg.a-stay run.down.version-lOc

 ‘Ficou lá’ / ‘He stayed there’
(Lit.: (He) stayed in [someplace that has lost its main properties]’)
(STRADELLI 1929, 425)

Stradelli (1929, 425) did not translate the postpositional phra-
se <cuer-upe> in example (30). In example (31) <cuer-upe> was 
translated by the Portuguese adverb lá ‘there’. When considering 
that Stradelli’s translation of <cuéra> in isolation is ‘que foi e já 
não existe’ [what was and no longer exists], the locative postpo-
sitional phrase <cuer-upe> seems to express ‘a place which was 
and no longer exists’. Also, the complement of a postposition in 
Nheengatu can only be a noun, thus, <cuer> seems to be already 
a noun in the 19th century Nheengatu.

It was demonstrated in section 2.1 that NPs can occur not only 
as arguments, their primary function, but also as nominal predicates 
in verbless clauses. Example (8), repeated here as (32), illustra-
tes the use of kuera as head of an NP that functions as a nominal 
predicate. The nominal predicate (kuera) in (32) is metaphorically 
used to express that the speaker (ixe) is not, or does not feel like, 
the same person as she/he used to be. According to my collabora-
tors, old women frequently use the expression in (32) in order to 
depreciate themselves: Ixe kuera means ‘I am run-down version (of 

8 In the examples taken from Stradelli (1929) and from Anchieta (1990 [1595]), the spelling 
and the translation in Portuguese are kept from the original, and the gloss and the translation 
in English added.
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myself)’, implying that the old woman has lost the characteristics 
she had when she was a young woman, in other words, ‘I am no 
longer as beautiful/healthy as I used to be’.

(32) Ixe kuera
 1sg run.down.version
 ‘I am a run-down version (of myself).’

In example (9), repeated here as (31), kuera occurs as a no-
minal predicate in a negative clause. The utterance literally means 
that men are not run-down versions (of themselves). The proper 
comprehension of the utterance in (33) depends on the contextual 
elements: the utterance was used by a female supporter during 
a soccer game in which the team she was supporting was losing 
badly. In this context the utterance in (33) implies that although 
the soccer team is not formed by good players, it still consists of a 
group of men and these men still have male properties, considered 
important in that society (such as strength, beauty, etc.).

(33)  omem ti=kuera
 man neg=run.down.version
 ‘Men are not run-down version (of themselves).’

In example (34) a genitive construction, in which kuera occurs 
as head, functions as a nominal predicate. The utterance is part of a 
myth of metamorphosis: the run-down version of the little children 
corresponds to a recently created group of toads.

(34)  ai=te  paa kuru-miri kuera
 dem=FOc                  rep boy-dim                run.down.version
 ‘They say that THIS is the run-down version of the boys.’

Recall that in Nheengatu only nouns can occur as head of 
both simple and complex NPs functioning as argument and as 
nominal predicate. In this subsection it was shown that kuera also 
has this ability, thus supporting the hypothesis that kuera is a noun 
in Nheengatu.
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2.3 uses of  kuera as a paRticle

Besides its use as a noun, demonstrated in section 2.2 above, 
the word kuera has morphological and syntactic properties that 
indicate that this form is in the process of being grammaticalized 
into a particle9. Grammaticalization is understood in this work 
as a process of gradual change whereby a morpheme goes “from 
a lexical to a grammatical or from a less grammatical to a more 
grammatical status” (KURYLOWICZ apud LEHMANN (2002, 
6)). As a result of this process, a morpheme can change its pho-
nological form; its morphosyntactic features; and its function and 
meaning. The fact that a morpheme becomes grammaticalized does 
not imply that such a morpheme should lose its original function, 
distribution, or wordhood status elsewhere.

Even though kuera functions as head of an NP, it has lost some 
properties shared by other nouns. At the syntactic level kuera can occur 
in isolation (example (32) and (33)) or as head of a genitive phrase 
(example (34)), but it does not occur as complement of a genitive 
phrase (see example (21)). At the phonological level, the pronuncia-
tion of kuera varies between [ˈkwɛɾa] and [ˈkwɛ]. The long form is 
the unique pronunciation available when the word kuera is used in 
isolation, or when it is employed in a simple NP, as in examples Ixe 
kuera (8) and omen ti kuera (9). The short form is the only one possible 
in combination with postpositions, as illustrated by the form kue=pe 
‘in the rundown’ in the example (29) from the data collected in my 
fieldwork (thus, from the 21st century) and in examples (30) and (31) 
in the data from the 19th century, registered by Stradelli (1929). There 
are variations between the long and the short form in other contexts.

At the morphological level, kuera has lost its ability to inflect. 
Thus, while other nouns can combine with personal markers, 
kuera does not allow such combination, as illustrated by the 
grammatical test in (35):

9 In Nheengatu particles can be defined as independent words that do not inflect and have 
fixed position: see Cruz (2011) for more details.
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(35)  *se-kuera
 1sg.na-run.down.version
 ‘my run-down-version.’
 

The aforementioned phonologic, morphologic and syntactic 
properties indicate that kuera is grammaticalized and its func-
tions expand towards verbal modification. As a grammatical 
element used to modify verbs, kuera is assumed to be a particle 
whose function is to express the ‘perfect’. In this section the 
use of kuera as a particle is demonstrated. Also, the reasons 
for distinguishing the noun kuera from the particle kuera are 
discussed.

The particle kuera can be used in verbal predicates to ex-
press perfect aspect, which “signals that the situation occurs 
prior to reference time and is relevant to the situation at the 
reference time” (Bybee, Perkins e Pagliuca 1994, 51). In exam-
ple (36) the state expressed in the first clause (mukura uriku 
seti vida) results from an event in the past in which the mukura 
‘opossum’10 had burst because it had fallen. The comment on 
how a past situation (upukapa seti pedasu) arose from a prior 
situation (uwai) is marked by the particle kuera in the predicate 
uwai ‘he fell’. Moreover, the particle kuera signals that the event 
uwai ‘he fell’ is relevant to the current situation, in which the 
opossum has seven lives.

(36)  mukura   kuiri     kua   tempu ae      u-riku         seti         vida        porke
       opossum    now      dem    time dem   3sg.a-have seven life       conj

      u-wai      kuera        u-puka-pa    seti    pedasu
      3sg.a-fall   past:perf      3sg.a-burst-cOmp     seven    piece
‘The opossum now, at this time, has seven lives, because it has fallen and burst 
completely into seven pieces.’

Although the particle kuera ‘perfect’ and the noun kuera ‘run.
down.version’ are phonologically identical, they differ in distribu-
tion. Just like other particles, the particle kuera ‘perfect’ has scope 
10 Mucura is the common opossum, Didelphis marsupialis.
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over the predicate as a whole and, thus, can be attracted to the first 
position of the predicate in negative constructions, as illustrated 
in (37) below. In contrast, the noun kuera occurs inside an NP and 
thus cannot be moved away from its position as head of the NP, as 
illustrated by the grammatical test in (38):

(37) profesor                u-putai                u-su  yane-irũ 
  teacher  3sg.a-want 3sg.a-go                1pl.na-com

 ape ti=kuera            yepe      ya-putai    ya-rasu ae
 cOnj neg= past:perF      Frustr      1pl.a-want    1pl.a-bring          dem

‘The teacher wanted to go with us, but we didn’t want to bring him (but he 
came anyway).’

(38) (a) ti=ta-m-puka          tupana-miri       kuera
                neg=3pl.a-caus-burst        saint-dim         run.down.version
  ‘They didn’t break our run-down version of the little [statues of] saints.’

        (b) *ti=kuera       ta-m-puka  tupana-miri
                  neg=kuera      3pl.a-caus-burst                 saint-dim

  ‘They didn’t break our run-down version of the little [statues of] saints.’

In Nheengatu there is at least one other example of a syn-
chronically transparent noun that has been gramaticalized into a 
conjuction: pukusa ‘length’ and a conjunction. The form pukusa 
‘length’ is primarily a noun; more specifically, it is a nominalized 
verb, resulting from puku ‘be long’ and –sa ‘nominalizer’ (CRUZ 
2011, 391-392). Its use as a noun is illustrated in (39) below. Puku-
sa has expanded its function towards a subordinator, expressing 
‘simultaneity’, as illustrated in (40).

(39) u-pisika           panu-wasu     kuaye      i-puku-sa                 irũ
                3sg.a-take          cloth-aum      like.that      3sg.na-be.long-nmz com
 ‘He took a big (piece of) cloth, with its length like that’ 

(40) ta-putai          yepe ta-tumari      kua         yane-iwi
                3pl.a-want        Frust  3pl.a-take       dem:prox   1pl.na-land 
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              ti=pukusa=re  ya-kua  nemaã
 neg=simul=imp                1pl.a-know nothing
 ‘They want to take our land, while we didn’t know anything.’

Notice that although pukusa is grammaticalized as a subordi-
nator, it also keeps its primary nominal function and meaning. It 
is quite common in grammaticalization processes to observe the 
coexistence of a more grammatical and a more lexical function of 
the same sign. That seems to be the case of pukusa ‘length (noun) / 
simultaneity (subordinator)’. Similarly, it also seems to be the case 
of kuera ‘rundown version (noun) / perfect (particle)’. However, 
kuera seems to show a higher degree of grammaticalization, since, 
even as a noun, it cannot be combined with personal markers and 
cannot occur as complement of genitive phrases.

Even though it is possible to distinguish a noun kuera from a 
particle kuera by their distribution, it seems that the forms share 
the same meaning. The particle kuera signals the perfect aspect, 
i.e., it indicates that a prior event has relevance for an event in the 
reference time. The noun kuera signals that the current condition 
of an entity results from previous changes in the state of affairs. 
For instance, the phrase taina ita kuera means that the current 
state of the entity in question results from previous events in 
which taina ita ‘children’ got turned into their rundown version. 
In this paper, we will not pursue deeper this hypothesis, since the 
analysis of the aspectual system of Nheengatu is still a matter for 
future investigation.

2.4 summaRy of the evidence

In this section, the form kuera was analyzed. Based on its 
syntactic mobility, it was demonstrated that it is an independent 
word. Then, its syntactical behavior as head of an NP was used as 
a criterion to identify kuera as a noun. Besides being a noun, kuera 
is also being grammaticalized as a particle, expressing ‘perfect’. In 
Table 1 the main findings of this section are summarized.
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Table 1 Summary of the formal and semantic properties of kuer

Word class Formal properties Semantic properties

kuera (noun) Prototypical properties of nouns:
• occurs in isolation
• occurs as head of genitive phras-

es
• can be a head of an NP in argu-

ment position
• cannot be attracted to the first 

position of the predicate in ne-
gative constructions

‘run down version’ of 
an entity

Less nominal properties:
• cannot occur in combination 

with personal markers
• cannot occur as complement of 

genitive phrases
• varies between [ˈkwɛɾa] and 

[ˈkwɛ]

kuera 
(particle)

• has scope over the predicate as 
a whole

• can be attracted to the first posi-
tion of the predicate in negative 
constructions

• varies between [ˈkwɛɾa] and 
[ˈkwɛ]

‘perfect’ aspect

3. evidence suppoRting the analysis of nominal 
aspect maRkeRs as gRammaticalized nouns

In this section the word kuera is compared with its predecessor 
pwér ‘what was’ in Tupinambá, the language from which Nheengatu 
descends. In section 3.1 some evidence will be shown that suggest 
that the Tupinambá’s form pwér ‘what was’ was already a noun. 
If this is the case, the use of kuera as a noun is not an innovation 
of Nheengatu. Additionally, in 3.1 it will be demonstrated that the 
construction [noun pwér] in Tupinambá is a genitive construction 
that is structurally similar to its descendent construction [noun kuera] 
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in Nheengatu. In section 3.2 the previously mentioned evidence is 
used to propose and discuss the hypothesis that *wér, the Proto-Tupi-
Guarani source of Tupinambá pwér, should not be reconstructed in 
Proto-Tupi-Guarani as a suffix, but rather as a noun.

3.1 the etymon of kueRa in tupinambá was 
alReady a noun

The word kuera from Nheengatu has an etymon in Tupinambá: 
the word pwér~ wér ‘what was’11. In the analysis of Tupinambá, 
the word pwér ‘what was’ is commonly associated with the word 
rám ~ wám ~ ám ‘what will be’. The fact that these words show 
allomorphic variation was traditionally used as an evidence that 
the forms pwér~ wér ‘what was’ and rám ~ wám ~ ám ‘what will 
be’ were suffixes in Tupinambá. Rodrigues (2010, 22) suggests 
that, instead of suffixes, these forms were nouns:

os substantivos ram e pwér[...], ainda que se empreguem como palavras 
independentes, ocorrem predominantemente em composição e apresen-
tam uma variação alomórfica que só tem paralelo nos sufixos. [the nouns 
ram and pwér [...], despite being employed as independent words, occur 
predominantly in compounds and present an allomorphic variation that 
is parallel only to suffixes]

In this section evidences that pwér and rám had properties of 
nouns in Tupinambá are presented. More specifically, the hypothe-
sis put forward in this work is that pwér and rám were nouns that 
had already started a process of grammaticalization into particles.

In Artes de Gramática da Língua mais usada na Costa do Bra-
sil (1990 [1595]) Anchieta provides some hints on the functional 
and formal characteristics of the forms pwér~ wér ‘what was’ and 
rám ~ wám ~ ám ‘what will be’ in Tupinambá. On the functional 
level, the author claims these forms occur with nouns in order to 
express the past and the future of entities:

11  In this paper, the words from Tupinambá are cited in the spelling established by Rodrigues 
(2010), except when inside citations of other authors.



65

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

Em todos os nome há pretérito, ôera, & futuro, âma, por exemplo, mbaê, 
coisa, mbaêpoéra, cousa que foy, mbaêráma, cousa que há de ser.” 
[In all nouns there is past, ôera, and future, âma, for instance, mbaê, 
thing, mbaêpoéra, thing that was, mbaêráma, thing that is going to be] 
(ANCHIETA 1990 [1595], 33)

This functional definition given by Anchieta may trigger the 
interpretation that the forms pwér and rám were suffixes. However, 
the author presents data that support a formal analysis of these 
forms as nouns: pwér and rám can be inflected by the suffix –a 
‘referrer’ and by person markers. In examples (41) and (42)12 the 
forms occur with personal markers, and in (43) they occur with 
the suffix –a.

(41) (a) xe-poêr                  (b) nde-poêr                  (c) y-poêr
 1sg.na-run.down.version         2sg.na-run.down.version  3sg.na-run.down.version
 ‘run-down version of me’       ‘run-down version of you’  ‘run-down version of him’

(42)  (a) xe-râm   (b) nde-râm           (c) y-râm
 1sg.na-future.version  2sg.na-future.version    3sg.na-future.version
‘future version of me’        ‘future version of you’      ‘future version of him’

(43) (a) mbaê poér-a
  thing run.down.version-reFer

   ‘a/the run-down version of a/the thing’

 (b) mbaê rám-a
  thing future.version-reFer

  ‘a/the future.version of a/the thing’
  (ANCHIETA 1990 [1595])

According to Rodrigues (2010), the suffix –a can occur with 
nouns and verbs; while the suffix personal markers, known in 
the literature as series II: xe-, nde-, y- and so on, are exclusive of 
12 In Anchieta (1990 [1595], 33v)’s words: “ypoêr foi já, ou passou já, xepoêr, ndepoêr, ypoêr, 

tecóaîba, passou-se a maldade, Irâm, será, ou há de ser, xerâm, nderâm, yrâm.” [ypoêr it 
was already, or it has already passed,  xepoêr, ndepoêr, ypoêr, tecóaîba, the bad action has 
already passed, Irâm, it will be or it has to be, xerâm, nderâm, yrâm]
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nouns. Thus, the combination of pwér and rám with morphems –a 
and with the personal markers are evidences that pwér and rám are 
nouns. However, the combination of the forms pwér and rám with 
personal markers is only mentioned by Anchieta in his grammar. 
The author does not show its use in other religious texts, such as 
the Doutrina Cristã – Catecismo Brasílico (ANCHIETA 1992). 
The absence of the forms pwér and rám with personal markers in 
religious texts suggests that, although it is possible, the occurrence 
of these forms were not very common. If this hypothesis is correct, 
then the fact that the form was already rare in Tupinambá could tri-
gger its ungrammaticality in the descendent language, Nheengatu.

If pwér and rám are nouns, as the data provided by Anchieta 
allow us to infer, then a [noun pwér] or [noun ram] construction 
should be analyzed as a juxtaposition of two nouns. In Tupinam-
bá, similarly to its descendent Nheengatu, the juxtaposition of 
two nouns is interpreted as a genitive phrase, in which a noun 
occurs as a head and takes a complement, following to the order 
complement-head. Thus, the aforementioned data from Anchieta 
(1990 [1595]) should be reanalyzed as genitive constructions, as 
illustrated in (43) above.

If pwér and rám are nouns in Tupinambá, it is expected 
that the constituents headed by these forms occupy an argument 
position. Indeed, in Tupinambá as well as in Nheengatu, nouns 
are the lexical category whose primary function is to occur as 
head of a constituent in argument function. In example (44), the 
object NP is headed by goér-a 13. Here, the speaker (indicated 
by the first person a-) expresses his desire that the listener had 
already departed. The verb só-a ‘go’ is derived by the suffix –aba 
‘nominalizer’ and can thus be used as complement of goér-a 
‘run-down version’. The genitive construction nde=só-a goéra 
‘the run-down version of your departure’ is used as an argument 
of potá ‘want’.

13 According to Cardoso’s notes for the fac-similar edition of Anchieta’s grammar (1990 [1595], 
180, footnote 5), a form goéra is taken by the word pwér when it occurs after the nominalizer 
ába.
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(44) <aipotà  ndeçôa   goéra>
 a-i-potá  nde=só-a  goér-a
               1sg.a-3sg.na-want 2sg=go-nmz  run.down.version- reFer

‘quis a teu ir já passado’ (I want you to have departed already).
(Lit.: ‘I want your departure already past.’) 
(ANCHIETA 1990 [1595], 27)14

The word ram is also found as head of an NP in argument 
position. This is illustrated in (45), in which the NP headed by 
rám-a ‘future version’ occurs as object. The utterance expresses a 
process of transference in which the AGENT participant (Pedro) 
is expressed as subject, the THEMA participant (pinda ‘fishhook’) 
is expressed as object, and the PATIENT participant (indicated by 
xe-) is expressed by the possessor of the NP in object position. 
Our hypothesis is that the word rama is used in the utterance for 
indicating that the relation of possession between the THEMA 
and the PATIENT is a prospective relation, since it depends on 
the process of transference as a whole. This hypothesis is based 
on the explanation given by Anchieta to the utterance (43): when 
Pedro gave the fishhook to the speaker, the fishhook was not 
yet a property of the speaker. Thus, what Pedro really gives is 
something that is going to be the speaker’s fishhook; which is 
expressed by the NP xe-pinda rãma. 

(45) < Pedro         oimeeng      xepindarãma>
                 Pedro         o-i-meeng      xe-pinda     rãm-a
                   Pedro       3sg.a-3sg.na-give  1sg.na-fishhook    future.version- reFer

‘Pedro me deu meus anzóis que hão de ser.’ ‘Pedro gave me what is going to 
be my fishhook.’ (Lit.: ‘Pedro gave me the future version of my fishhook.’) 
(ANCHIETA 1990 [1595], 34)

In this section, the hypothesis that rám and pwér were nouns 
in Tupinambá was pursued. The arguments supporting this hypo-
thesis come from morphological and syntactic evidence. At the 
morphological level, data provided by Anchieta (1990 [1595]) 
indicate that in Tupinambá rám and pwér could be inflected with 

14 The same example occurs in the grammar (ANCHIETA 1990 [1595], 27).
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personal markers as other nouns – a characteristic that no longer 
holds for Nheengatu. At the syntactical level, rám and pwér can be 
interpreted as heads of an NP in argument position. However, there 
are no data in which rám and pwér occur in isolation. Furthermore, 
rám and pwér show morphophonological variation similar to that 
found in suffixes. Although a deeper analysis of these morphemes 
in Tupinambá is needed, it is possible to suppose that these mor-
phemes were nouns in the process of being grammaticalized into 
suffixes. The Nheengatu form kuera keeps some of the nominal 
properties of pwér; while the form rã became a particle.

3.2 Reclassification of the etyma *wéR and *Rã 
in pRoto-tupí-guaRani

According to Jensen (1998), the morphemes pwér and rám 
in Tupinambá can be reconstructed to Proto-Tupi-Guarani as the 
suffixes *-wér and *-rã. Jensen analyses these morphemes as su-
ffixes, based on the fact that reflexes of *-wér and *-rã in several 
Tupi-Guarani languages were analyzed as suffixes. This paper 
brings new evidence that pwér and rám were not bound morphe-
mes in Tupinambá, but rather nouns. If this is the case, two logical 
scenarios of language development can be postulated.

In scenario 1, the words pwér and rám developed in Tupinam-
bá from suffixes *-wér and *-rã from Proto-Tupi-Guarani. This 
interpretation would imply that two suffixes developed into nouns. 
Such a scenario would be very surprising since it would contradict 
the unidirectionality hypothesis of grammaticalization which states 
that the development of lexical elements into grammatical ones is 
the preferred direction for linguistic change (Hopper and Traugott 
1993). Even though some attempts to find counter-examples to the 
unidirectionality of grammaticalization have been made, none of 
them stands up to closer scrutiny (LEHMANN 2002, 15).

In scenario 2, pwér and rám were nouns not only in Tupi-
nambá, but also in Proto-Tupi-Guarani. In other words, the forms 
*wér and *rám would have remained in Tupinambá as they were 
originally: as nouns. The other Tupi-Guarani languages would 
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have been less conservative, and the reflexes of *wér and *rám 
would have been grammaticalized as suffixes. In this later scenario, 
Tupinambá would be more conservative than other languages of 
the Tupi-Guarani branch of the Tupian family in which *wér and 
*rám have developed into suffixes. Scenario 2 is compatible with 
the unidirectionality hypothesis of grammaticalization. Moreover, it 
makes sense for a cognitive framework that indicates the tendency 
for more concrete concepts, such as a rundown version of an entity, 
to become more abstract, giving rise to grammatical concepts, such 
as aspectual markers on nouns.

If the hypothesis of scenario 2 is correct, we would expect 
to find some evidences that the reflexes of *wér and *rám were 
grammaticalized from nouns in other Tupi-Guarani languages as 
well. Although, in the descriptions available, we cannot find other 
languages in which the reflexes of *wér and *rám are still nouns, 
we can find some evidence in favor have developed into of the hy-
pothesis that these reflexes were grammaticalized from nouns. The 
hypothesis pursued in this work is that the genitive phrase *[noun 
wér] were possible in Proto-Tupi-Guarani. With the evolution 
of the Tupi-Guarani languages, noun *wér has lost its ability to 
occur in isolation and of being inflected by personal prefixes, and 
the genitive phrase *[noun wér] were reinterpreted as one word 
*noun-wér, i.e., a noun derived by a suffix, whose meaning keeps 
an idea of retrospective aspect. This hypothesis is reasonable due 
to the fact that the genitive phrases are always with the structure 
COMPLEMENT-HEAD, allowing Jensen (1998) to reconstruct this 
construction to the Proto-Tupi-Guarani. Furthermore, the reflexes 
of *wér are always suffixes, except in the case of Tupinambá (and 
Nheengatu), in which puéra is shown to be a noun. Example (46a) 
illustrated the COMPLEMENT-HEAD order of the genitive phase 
in Araweté. In example (46b) shows that tʃe ‘retrospective’, the 
reflex of *wér in Araweté, occur as a suffix – which is interpreted 
in this work as a grammaticalization of the noun *wér into a suffix, 
used to express the retrospective aspect. In example (47) from 
Guajá, the genitive phrase has also the COMPLEMENT-HEAD 
order and the reflex of *wér, kér ‘retrospective’ is also a suffix. The 
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example of Guajá is semantically very similar to examples (16), 
i-buxu kuera ‘the run down version of his viscera’, and (28) i-paria 
kuera ‘the run down version of his placenta’. The idea is that parts 
of the body, such as viscera and placenta, when removed from the 
body are seem as a rundown version of the entity. In Nheengatu 
the expelled parts of the body are expressed by a genitive phrase in 
which kuera is the nucleus ([NOUN kuera]). In other Tupi-Guarani 
languages the frequent use of this kind of construction should have 
leave to a grammaticalization of the reflexes of *wer into suffixes.

(46) araweté  (a)  Tatuaru 0-a
     tatuaru         r-house
   ‘Tatuaru’s          house’
(SOLANO 2009, 113 )
   (b) ne-0-a-tʃe
   2-r-house-retr

                 ‘your house’
(SOLANO 2009, 142)

(47)    Guajá     a’é        warí                 0-pi’a-kér-a   0-mihĩ  japupú-pe
              dem        guariba      r-viscera-retr-n      3-cook   pan-lOc

‘She cooked the (virtual) visceras of the guariba in the pan.’
(MAGALHÃES 2007, 161)

Concluding Remarks

This paper has shown that, despite what is expected based 
on other Tupi-Guarani languages, expressing nominal aspect wi-
thin Nheengatu is not done by means of affixes, but by a genitive 
construction. Evidence to support this theory is provided by sho-
wing that kuera is a noun in Nheengatu. Additionally, data from 
Tupinambá indicates that the form pwér, the predecessor of kuera, 
was also a noun.

A possible implication of this result is that, in Proto-Tupi-
Guarani, the morphemes *wér and *rã were also nouns, before 
they were grammaticalized into suffixes in most languages of the 
family. The possibility for interpreting the forms *wér and *rã 
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from Proto-Tupi-Guarani as nouns gives an insight into the origin 
of constructions *nOun wér and *nOun rã in the languages of the 
family. If *wér and *rã were nouns, the origin of the nominal aspect 
would be a lexical mechanism in which a previous version (or a 
future version) of an entity are referred to by a genitive construc-
tion. In most Tupi-Guarani languages, these constructions were 
grammaticalized, turning the reflexes of *wér and *rã into suffixes.

The interpretation of the forms *wér and *rã as nouns in 
Proto-Tupi-Guarani gives new light into the origin of the suffixes 
of nominal aspect in Tupi-Guarani languages. As an object for 
future research, it is necessary to investigate whether the descen-
dent forms in other languages of the family have some nominal 
properties. Moreover, it is also necessary to investigate patterns 
of grammaticalization of forms that are considered as instances of 
aspects on nouns in languages not genealogical related to the Tupi 
branch. We believe that by knowing the origin of these forms, we 
will have a better typological understanding of the development 
and function of aspect on nouns.

abbReviations 
1 = first person
2 = second person
3 = third person
a = agent-like argument
caus = causative
com = comitative
cop = copula
dat = dative
dem = demonstrative 
imp = imperfective
indf = indefinite
loc = locative
na= non-agent-like argument
neg =  negation
pfv =  perfective
pl =  plural
rep = reportative
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reFer = referrer
r/r =  reflexive /reciprocal
sg =  singular
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ExPrEssiNG PossEssioN iN ThE NouN PhrAsE iN 
NiNAm (NorThErN brAzil)

Gale Goodwin Gómez
(Rhode Island College)

intRoduction 

This paper describes the expression of possession in the noun 
phrase in Ninam (also called Yanam), a language of the Yanoma-
man family, spoken in southern Venezuela and northern Brazil.  
The focus is exclusively adnominal (or attributive) possession, 
in which possession involves a head noun (the possessee or pos-
sessum – PM) and a modifying possessor (PR) that together form 
a noun phrase (NP), such as his house. The other two general 
types of possessive constructions are predicative and external; 
in predicative possessive constructions, such as Alice has a hat, 
possession is expressed in the predicate, often involving the verb 
‘to have,’ and in external possessive constructions, possession is 
expressed at the clausal level, such as That cat scratched me on 
the arm. These two types of possessive constructions will not be 
discussed further in this paper.1   

The data on which this analysis is based was collected in 2010-
2011 in northern Brazil among speakers of the northern dialect 
of Ninam, known as Xiriana.2  The Ninam language is spoken by 
an estimated 1,132 people in Brazil, including both the northern 

1  See the introduction in McGregor (2009) for a general discussion of possession.
2 The field work was conducted under the auspices of a Brazilian language documentation 

project (Projeto Documentação de Línguas e Culturas Indígenas Brazileiras UNESCO/ 
FUNAI/ MUSEU DO ÍNDIO-Projeto 914BRA4010).
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(Xiriana) and southern (Xirixana) dialects.  The Ninam-speaking 
population represents less than 6% of the total estimated 19,047 
Yanomaman living in Brazil.3 There are also northern Ninam-
speaking villages across the border in Venezuela, for which po-
pulation numbers were not available to this author.  Nevertheless, 
inhabitants of the village of Ericó, where the fieldwork for this study 
was based, named several Xiriana villages in Venezuela where they 
visit relatives.  Ninam has the smallest number of speakers of the 
four major Yanomaman languages, and little descriptive work is 
available on this lesser-known member of the language family.4 
The other major linguistic subgroups are Yanomaman, Yanomae 
(or Yanomama), and Sanimá (or Sanumá).  No genetic relationship 
with other South American languages has been established for the 
Yanomaman language family.

Like the other major Yanomaman languages, Ninam has a ba-
sic SOV sentence structure, ergative marking, nominal classifiers, 
and complex verbal morphology.  Genitive preceding head noun 
(GenN) order is predominant as would be expected of a langua-
ge with an object plus verb word order pattern (DRYER, 2011).  
Moreover, the Ninam possessive constructions reflect Nichols and 
Bickel’s generalization that “[h]ead-marked possessive NPs are 
common in the Americas and the Pacific (chiefly Melanesia) and 
infrequent elsewhere” (2013, Locus of Marking).

Adnominal possession in all of the languages of the Yano-
maman family is characterized by a binary alienable-inalienable 
distinction and by the alignment of first and second person singular 
forms versus third person singular forms.  Siewierska (2004, p. 5) 
suggests an explanation for such an alignment:

  
It is generally acknowledged that “there is a fundamental, 
and ineradicable, difference between the first and second 
persons, on the one hand, and the third person on the other” 

3 These population estimates are based on the 2011 FUNASA (Brazilian National Health 
Foundation) Census.

4 Migliazza (1972) and Gomez (1990) include preliminary descriptions of various aspects of 
the Ninam language.
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(Lyons, 1977:638).  One manifestation of this difference 
is that whereas the first and second persons are regularly 
referred to essentially only by person markers, reference to 
the third person can be achieved by any lexical expression.

In the pronominal systems of the Yanomaman languages, 
person and number (singular, dual, and plural), but not gender, 
are distinctive.  All four languages have only three possessive 
pronouns: cognates that indicate 1sg pOss, 2sg pOss, and an inalie-
nable possessive.  These possessive pronouns as well as the subject 
personal pronouns play a major role in the structure of possessive 
noun phrases in Ninam and contribute to the wide range of patterns 
that characterize the expression of adnominal possession.

Additional complexity is added to the patterns (summarized 
in table 4) by the distinction between alienable and inalienable 
classes of nouns and by the further division of inalienably pos-
sessed nouns into kin terms and body parts. The data presented 
in this paper support Nichols and Bickel’s statement that 

many languages have an opposition of two (or someti-
mes more) forms of possessive marking whose choice is 
conditioned not by semantics or style, as in English, but 
lexically; and conditioned not by properties of the posses-
sor but by the possessed noun, i.e. by the head noun in the 
construction (2013, Possessive Classification). 
 

In discussing adnominal possession in Ninam, the first 
significant distinction is between alienable and inalienable pos-
session, and the two major sections of the paper reflect this.  In 
each section further distinctions are characterized by multiple 
constructions that are motivated by a specific possessor or pos-
sessum.  First and second person singular pronoun possessors 
have similar constructions, which are distinct from those in which 
the possessors are dual or plural or third person singular.  Within 
inalienable possessive constructions, the NPs that include a kin 
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term as PM are distinguished from those that refer to a body part 
and part-whole relations.

1. alienable possession

Alienable possession refers to a relationship of ownership 
between two separate entities such that there is no inherent or in-
timate connection with the PR, for example, kãhõwa ‘you,’5 and 
the PM, ponto ‘clothing,’ in (1).

(1)   aho   ponto 
        2sg.pOss  clothing
        ‘your clothing’    

The structure of the NP that expresses a relationship of aliena-
ble possession in Ninam varies according to the person and number 
of the PR and whether it is expressed as a proper noun (PN) or a 
specific pronoun.  

1.1 with pRopeR noun possessoR

In the case of the possession of a common noun, such as jãnõ 
‘house’ in examples (2a and b), by a PN, the 3sg.pOss clitic e is 
used to mark possession (Table 1, lines 1a-1b). When the PM is 
not accompanied by a nominal classifier (CL), the placement of 
the possessive clitic is flexible, either preceding the PM as in (2a) 
or following it in (2b). The location of the clitic does not appear 
to have any semantic or pragmatic significance. However, when 
a classifier accompanies the PM, the clitic occurs between the 
head noun and the classifier as in examples (3) and (4). Although 
the glottal stop (ʔ ) is not a distinct phoneme in Ninam, it always 
precedes the 3sg.pOss clitic e phonetically, marking the clitic onset 
and preventing any change in the word-final syllable structure of 
the preceding morpheme.  For example, (2a) would be pronounced 
[Kaʧiriʔejãnõ], (2b) [Kaʧirijãnõʔe], and (4) [Nejirãkãmʔethok].

5 See Appendix I for a list of the subject (non-possessive) personal pronouns in Ninam.
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(2)  a. Kaʧiri e=jãnõ
  pn 3sg.pOss=house
  ‘Catiri’s house’   
  
 b. Kaʧiri jãnõ=e
  pn house=3sg.pOss

  ‘Catiri’s house’ 

(3)   Soweoto  ʃakaw=e=nãhĩ  
 pn    arrow=3sg.pOss=cl.bow   
 ‘Sueldo’s bow’
 
(4)  Neji  rãkãm=e=thok   
 pn   hammock=3sg.pOss=cl.hammock   
 ‘Neir’s hammock’ 

1.2  with thiRd peRson singulaR pRonominal 
possessoR  

When the PR is represented by a pronoun in the third person 
singular (Table 1, lines 2a-b), the construction is similar to that 
described in section 1.1 for a PN possessor, and the location of the 
3sg.pOss clitic e is flexible. However, when the PM is accompanied 
by a classifier, the possessive clitic must precede the noun PM, as 
in example (7).  This contrasts with the construction in examples 
(3) and (4), where the PR is a proper noun, in which case the 3sg.
pOss clitic occurs between the noun and its CL.

(5)  kama=ø  jãnõ=e  
 prO.nOn2=3sg house=3sg. pOss 
 ‘his/her house’ 

(6)  kama=ø  e=jãnõ  
 prO.nOn2=3sg 3sg.pOss=house   
 ‘his/her house’ 

(7)  kama=ø  e=ʃakaw=nãhĩ 
 prO.nOn2=3sg  3sg.pOss=arrow=cl.bow 
 ‘his bow’ 
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1.3 with possession in the fiRst oR second 
peRson singulaR 

Alienable possession in the first or second person singular (Ta-
ble 1, lines 3-4), is indicated by the respective possessive pronoun: 
ipa ‘my’ in examples (8) and (9) or aho ‘your (sg)’ in examples (1) 
and (10) preceding the PM. Notice that in (8) the nominal classifier 
can act pronominally as the PM, replacing the noun plus classifier 
PM seen in examples (3) and (7).  Classifiers can function as normal 
pronouns in other, non-possessive contexts as well.

(8)  ipa  nãhĩ
 1sg.pOss cl.bow
 ‘my bow’

(9)  ipa majnõrĩ
 1sg.pOss pineapple
 ‘my pineapple’

(10)  aho  jãnõ
 2sg.pOss house
 ‘your house’

1.4 with (1st/2nd/3Rd peRson) dual and pluRal 
pRonominal possessoRs  

When the possessor is a dual or plural pronoun in the first, 
second, or third person (Table 1, lines 5-6), the PM is preceded by 
the PR, which is indicated by the full form (including both person 
and number elements) of the respective subject personal pronoun,6 
which is accompanied by the gen.dl/pl suffix -p. This suffix is obli-
gatory with dual and plural PRs, and the construction is identical 
to the one for kin terms with dual and plural pronoun PRs.
 

6  Appendix I lists the subject (non-possessive) personal pronouns in Ninam.
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(11)  kama=ʧamak  kãnãwə̃-p 
 prO.nOn2=1pl canoe-gen.dl/pl

 ‘our canoe’ 

(12)  kãhõ=wehek  nõmã-p
 prO.2=2dl louse-gen.dl/pl

 ‘your (dl) lice’

(13)  kama=pɨk  jãnõ-p  
 prO.nOn2=3pl house-gen.dl/pl

 ‘their (many) house’

Table 1 summarizes the components of the noun phrase cons-
tructions that represent alienable possession in Ninam. The person 
(1, 2, 3) and number (sg, dl, pl) of the pronoun are significant 
in determining the specific components and their location in the 
noun phrase.  Genitive preceding head noun (GenN) order where-
by the PR precedes the PM is maintained in all cases of alienable 
possession, although an additional genitive suffix or clitic may 
follow the PM.

Table 1: Alienable possession

Ref.Line Possessor (PR) Possessum (PM)

Proper noun 1a
1b PN e=      Noun

Noun    =e      (CL)

He, she, it 2a
2b kama= Ø e=      Noun    (CL)

Noun    =e    

I 3 ipa Noun
CL 

You (singular) 4 aho Noun
CL



82

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

We, you, they
(2 only) 5

1,2,3 dual non-
possessive pro-
noun

Noun    -p

We, you, they
(3 or more) 6

1,2 ,3  plura l 
non-possessive 
pronoun

Noun    -p

2. inalienable possession

As is the case in many languages throughout the world that 
distinguish alienable from inalienable possession, kinship relations 
and body part or part-whole relations are the principle domains 
in Ninam that require terms to be inalienably possessed.  This 
section will focus primarily on the possession of kin terms and 
part-whole relations, especially body parts. In addition, some 
culturally-important items, such as tobacco or a trail in the forest, 
require inalienable possession.  As in alienable possessive cons-
tructions, the predominant word order of elements in a construction 
expressing inalienable possession is GenN; however, there is one 
exception in Ninam, and this occurs as one of two optional cons-
tructions with the first or second person singular PR of specific kin 
terms (schematized on table 2, lines 4 and 7), which are described 
further in section 2.2.3.  

2.1. inalienable possessoR 

Entities that are considered inalienably possessed require a 
PR.  If a specific PR is lacking (i.e. unidentified), that entity is 
preceded by the inalienable possessive pronoun piri, which varies 
freely with its shortened allomorph pi. Example noun phrases (14) 
through (18) illustrate constructions using the inalienable possessi-
ve pronoun.  Furthermore, the shortened allomorph pi is the basis 
of phonologically-conditioned components of the possessed kin 
term constructions for which the possessor is a PN or 3sg pronoun; 
this is discussed in more detail in sections 2.2.1 and 2.2.2.  
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(14) piri   poko
 inal.pOss arm
 ‘(an) arm (belonging to someone, an animal or plant (i.e. branch of a tree))’ 

(15)  pi   hɨs̃ãhẽ rape
 inal.pOss beak long
 ‘(its) long beak’

(16)  piri  himo
 inal.pOss seed
 ‘seed (of a plant)’ 

(17)  pi   nahĩ 
 inal.pOss tobacco 
 ‘tobacco’ 

Example (18) appears to indicate that piri ʧo ‘trail’ is an 
inalienably possessed entity, and such an assertion is conceivable 
since forest trails are important culturally to the Ninam, as they 
are to other Yanomaman groups.  However, example (19) reflects a 
structure that resembles both an alienable possessive construction 
(Table 1, line 1a) with a proper noun, in this case Sapá, as PR and  
an inalienable possessive body part construction (Table 3, line 4) 
when the PR is a third person singular pronoun. Perhaps example 
(19) represents a variant structure used for inalienably possessed 
entities that are neither kin terms nor body parts.  Additional rese-
arch is necessary to verify this possibility.
 
(18)  piri   ʧo
 inal.pOss trail 
 ‘trail (used by someone/to a specific place)’

(19)  Sapá  e=ʧo
 Sabá 3sg.pOss=trail
 ‘Sabá’s trail; the trail to Sabá’s house’ 
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2.2  kinship  Relations

Kinship terminology in Ninam is complex and characterized 
by a large variety of forms, some determined by the specific kin 
type and others motivated by phonological or morphological 
considerations.7 Like other members of the Yanomaman family, 
Ninam follows the Iroquois kinship system in which cross and 
parallel cousins are distinguished, and cross cousins are the 
preferred marriage partners (HARRIS, 1975, p. 352). Thus, the 
kin term for mother and mother’s sister (naaho ‘your mother; 
your mother’s sister’) are the same, and the term for father and 
father’s brother (papaho ‘your father; your father’s brother) are 
the same.  Likewise, the terms for son (ɨrɨho ‘your son’) and 
daughter (thəəho ‘your daughter’) apply also to brother’s son 
when a man is speaking and sister’s daughter when a woman 
is speaking, respectively. With reference to siblings, there are 
distinct terms for older brother (awəho ‘your older brother’) 
and older sister (amiho ‘your older sister’) but only a single 
term for younger sibling, male or female (ʃĩãho ‘your younger 
brother; your younger sister’). In addition, a single term, refers 
to brother-in-law and sister-in-law (heriho ‘your brother-in-law; 
your sister-in-law’).

Noun phrases that express the inalienable possession of a kin 
term range from two-element constructions, when the PR is 1sg or 
2sg (table 2, lines 3-4 and 6-7), to the most complex (Table 2, line 
1), which has a proper noun PR and comprises four components. 
The remaining possessive constructions with kin terms have three 
components, one preceding and one following or suffixed to the 
PM (Table 2, lines 2, 5, 8-10). Examples (20) and (21) illustrate 
the two-element constructions, while example (22) shows the most 
complex construction.  Further research is necessary to determine 
whether one of the structures used in (20) and (21) is preferred in 
specific contexts.

7  See Appendix II for a list of possessed kin terms in Ninam.
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(20)  nape-ʧə
 mother-gen.1sg 
 ‘my mother’ 

(21)  ipa   nape
 1sg.pOss  mother 
 ‘my mother’

(22)  Peʧi  pɨ   ɨrɨp=e
 pn inal.pOss son=3sg.pOss

 ‘Bete’s son’ 

2.2.1 with pRopeR noun possessoR

When a proper noun indicates the expressed PR, it prece-
des the PM and the markers that accompany it.  As example 
(22) illustrates, these markers include an allomorph (pi) of the 
inalienable possessive pronoun, immediately preceding the 
PM, and the 3sg.pOss clitic e, which follows the PM.  Omitting 
the proper noun, this is the same construction used for the 3sg 
possessor, discussed in 3.2.2.  As illustrated in example (23), 
however, where the kin stem ne ‘mother; mother’s sister’ occurs 
with the PN possessor, Piʃmõ, the allomorph (me) of the  short 
form (pi) of the inalienable possessive pronoun (piri) looks very 
different as a result of vowel harmony and assimilation to the 
nasal articulation of the kin stem.

(23)  Piʃmõ  me   ne=e
 pn inal.pOss mother =3sg.pOss

 ‘Pixmon‘s mother’ 

2.2.2 with thiRd peRson singulaR possessoR  

Like possessive NPs with a PN possessor, those with a third 
person singular possessor also require an allomorph of the inalie-
nable possessive pronoun (pi), which immediately precedes the kin 
stem, and a phrase-final 3sg.pOss clitic e, as in examples (24-27). 
These examples show that in the case of 3sg possession of a kin 
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term, the pronoun, kama, is omitted, in contrast to a similar case 
involving alienable possession (Table 1, lines 2a and b). 

(24)  pi   ʧəs=e 
 inal.pOss mother.in.law=3sg.pOss

 ‘his/her mother-in-law, aunt, grandmother’

(25) pe  the=e 
 inal.pOss daughter=3sg.pOss

 ‘his daughter; her daughter, her sister’s daughter’

(26)  pĩ   ãmõp=e 
 inal.pOss older.sister =3sg.pOss

 ‘his/her older sister’ 

(27)  pĩhĩ   jãrõp=e 
 inal.pOss husband =3sg.pOss

 ‘her husband’ 

The precise factors that condition the allomorphs of the inalie-
nable possessive pronoun (pi) appear to be generally phonological, 
with the form of the allomorph being motivated by one or a com-
bination of factors involving assimilation to the initial syllable of 
the following kin stem.8  A tendency toward vowel harmony and 
nasalization spread pervade the Ninam lexicon, and these seem to 
be reflected to some extent in the allomorphy of the inalienable 
possessive pronoun in this possessive construction.  It is interesting 
to note that the full form of the inalienable possessor piri does not 
occur, although example (27) has a distinct two-syllable allomorph 
pĩhĩ. A more detailed investigation of the conditioning of the allo-
morphs of pi is called for, but it is beyond the scope of this paper 
and will not be discussed further.

Another issue that remains unresolved in this paper relates to 
some allomorphs of the kin stems. Half of the kin stems that occur 
with proper noun and 3sg possessors end in the consonant p, which 
is identical to the dual/plural genitive suffix (shown in examples 

8 A list of the kin stems, showing the wide range of allomorphs of the inalienable possessive 
pronoun as well as the considerable stem allomorphy, can be found in Appendix II.
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(32) and (33)).  With kin stems such as ami ‘older sister’ in exam-
ple (28), the noun phrase that would indicate a 3sg possessor is pĩ 
ãmõp e ‘his/ her older sister,’ and with a 3dl possessor the phrase 
would be kama kɨp ãmõ-p ‘their (dl) older sister.’ It is not clear 
whether there is any connection between the final consonant of 
the allomorph ãmõp in the 3sg.pOss construction and the gen.dl/
pl suffix -p.  The stem allomorphy may be related to the general 
alignment of first and second person singular forms versus third 
person singular forms.  Moreover, there may be a historical origin 
for the forms whereby allomorphs of certain kin terms incorporated 
the gen.dl/pl suffix at an earlier time.

2.2.3 with fiRst oR second peRson singulaR 
possessoR  

The non-dominant, head noun preceding genitive (NGen) order 
appears only within the kin domain, and it occurs exclusively with 
kin terms that have 1sg and 2sg possessors.  In these constructions, 
possession is marked only by a genitive suffix, -ʧǝ or -ho, which 
codes the features of the PR as first (28a) or second (30) person sin-
gular, respectively.  In an alternative possessive construction, the 1sg 
and 2sg genitive suffixes co-occur with a possessive pronoun (ipa or 
aho) that precedes the head noun and also (redundantly) signals the 
person and number of the PR.  Examples (28b) and (29) illustrate 
this construction with a 1sg possessor, and example (31) represents 
the structure with a 2sg possessor.   The speaker’s preference for one 
or the other option may reflect emphasis or salience of the possessor 
in a given context, but this was not specifically indicated by native 
speakers.  This possibility requires further investigation.
 
(28)  a. ami-ʧǝ
  older sister- gen.1sg

  ‘my older sister’

 b. ipa   ami-ʧǝ
  1sg.pOss   older sister- gen.1sg

  ‘my older sister’



88

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

(29)  ipa   ʃĩã-ʧə 
 1sg.pOss  younger.sibling-gen.1sg 
 ‘my younger sibling’ 

(30)  awə-ho
 older.brother-gen.2sg 
 ‘your (sg)  older brother’ 

(31) aho   ʧiha-ho
 2sg.pOss  daughter.in.law-gen.2sg

 ‘your (sg)   daughter-in-law, granddaughter, niece’

2.2.4 with (1st/2nd/3Rd peRson) dual oR pluRal 
pRonominal possessoR  

In possessive noun phrases that involve kin terms and a dual 
or plural pronominal PR, the structure of the NP is the same as 
alienable possession with a dual or plural pronominal PR (section 
1.4).  For example, in (32) and (33), the PM hɨɨ̃ ̃‘father; father’s 
brother’ is preceded by the PR, which is indicated by the full form 
of the respective subject personal pronoun kãhõ=wehek ‘you 
(two)’or kama=pɨk ‘they (3 or more),’ and is accompanied by the 
obligatory gen.dl/pl suffix -p.
 
(32)  kãhõ=wehek  hɨɨ̃-̃p 
 prO.2=2dl father-gen.dl/pl

 ‘your (two) father’

(33)  kama=pɨk  hɨɨ̃-̃p  
 prO.nOn2=3pl father-gen.dl/pl

 ‘their (many) father’

Kin terms in Ninam are characterized by widespread allomor-
phy of the stems and optional variants for possessive constructions, 
depending on the specific PR and PM.  The choice of a specific kin 
term as PM determines which structures co-occur with a specific 
PR.  The range of possible structures is summarized in table 2; 
however, the forms of individual elements in each structure are 
determined by the phonological shape of the stem of the kin term 
PM as well as by the person and number of the PR. 
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Table 2: Inalienable possession of kin

       
Ref.
 line Possessor (PR) Possessum (PM)

Proper noun   1 PN + inal. pronoun Kin term       =e

He, she, it   2 Inalienable pronoun Kin term       =e

I

  3 ipa Kin term

  4 Kin term      -tʃə

  5 ipa Kin term      -tʃə

You (singular)

  6 aho Kin term 

  7 Kin term      -ho   

  8 aho Kin term      -ho   

We, you, they
(2 only)   9 1,2,3 dual non-possessive 

pronoun Kin term      -p   

We, you, they
(3 or more)  10

1,2,3 plural non-possessive 
pronoun Kin term      -p   

2.3  paRt-whole Relations 

In a noun phrase that indicates a part-whole relation, the 
structure is identical to and can be interpreted as a noun compound.  
This juxtaposition of two nouns to convey a type of inalienable  
possession reflects the predominant GenN word order that charac-
terizes most of the possessive constructions in Ninam.  While the 
possession of (human and animal) body parts will dominate this 
discussion of part-whole relations, plant parts represent an impor-
tant and culturally significant domain and source of possessive 
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constructions as well. These compound-type juxtapositions are 
similar to so-called nonreferential genitive constructions (DWYER, 
2011), such as English bear claws.

2.3.1 plant paRts
 
The “whole” possessor noun, for example majmasi ‘açai palm’ 

in example (34), precedes the “part” head noun naskirik ‘roots’.  
Plants and their parts commonly illustrate such relations in Ninam, 
as examples (34-36) demonstrate. This simple, juxtaposed cons-
truction is the same as the one for human or animal body parts with 
a nominal possessor (section 2.3.2.1).

(34)  majma-si  naskiri-k
 assaí-cl.plant root-pl

 ‘roots of assaí palm’ 

(35)  majm  amo-k
 assaí heart-pl

 ‘hearts of assai palm’ 

(36)  ɨrɨs  misi-p
 tucumã.palm thorn-pl

 ‘thorns of tucumã palm’

2.3.2 body paRts  

Example (37) provides an interesting transition from com-
pound-type, part-whole constructions to inalienably possessed 
body parts.  In this structure the inalienable PR is an entire NP, the 
possessed kin term pɨ ɨrɨpe thaj ‘(someone’s or his/her) little son,’ 
and the PM is the body part ɨt̃ha ‘finger.’ The result is a metaphor 
identifying a specific finger in terms of the size of that body part, 
which appears to belong to someone’s little son.

(37)  pɨ   ɨrɨp=e  thaj  ɨt̃ha
 inal.pOss son=3sg.pOss dimin finger
 ‘pinky finger’ [lit. ‘someone’s little son’s finger’]
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In the case of inalienable possession of a human (or animal) 
body part, the structure of the noun phrase is simple: only the 
inalienable possessive pronoun is required.  It precedes the noun 
PM, and there are no accompanying possessive-marking suffixes 
or clitics, as the instrumental NP pi mahko ‘knee’ in example (38) 
demonstrates.

(38) pi   mahko-kɨ-nǝ   ʧa=ro-a
 inal pOss knee-pl-instr 1sg=sit-asp   
 ‘I am kneeling.’ (lit. ‘sitting with knees’)

When a possessor is not specified, the inalienable possessive 
pronoun must precede the body part, either in its full form piri, 
as in example (14) piri poko ‘(an) arm (belonging to someone, an 
animal or plant (i.e. branch of a tree))’ or its shortened form pi, as 
in example (38).  

2.3.2.1 with nominal possessoR

With a nominal possessor the structure of the body part pos-
sessive NP is characterized by simple juxtaposition of the PR and 
the PM, in that order. It is the same whether the PR is a proper noun 
or a common noun, designating a plant (section 2.3.1), a human or 
an animal. Like a noun compound, the modifier, for example, the 
proper noun Piʃmõ in example (39) or animal ʃama ‘tapir’ in (40), 
precedes the body part head noun. 

(39)  Piʃmõ   harasip  
 Pixmon  shoulder.blade
 ‘Pixmon’s shoulder blade’ 

(40)  ʃama    nasi
 tapir  bladder
 ‘(a) tapir’s bladder’
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2.3.2.2 with thiRd peRson singulaR pRonominal 
possessoR  

The possession of a body part by a third person singular 
pronominal PR has two variants: simple juxtaposition of the PR, 
kama, and the body part PM, mahɨk̃, (41) or the same juxtaposition 
with the addition of the 3sg.pOss clitic e, which precedes the PM, 
namhɨsik, (42).  The structure of this second variant is identical to the 
corresponding alienable possession construction (Table 1, line 2a).

(41)  kama=ø  mahɨ-̃k 
 prO.nOn2=3sg  foot-pl

 ‘his/her feet’ 

(42)  kama=ø  e=namhɨsi-k
 prO.nOn2=3sg  3sg.pOss=nails-pl

 ‘his/her (finger/toe)nails’ 

2.3.2.3 with fiRst oR second peRson singulaR 
pRonominal possessoR 

The possessive constructions in this section offer the most 
possible variants of any of the possessive NPs discussed thus far.  
As schematized in table 3, lines 5-12, the constructions in which 
possession is expressed by a first or second person singular PR in-
volve four options each. In all variants, the PR, composed of one or 
two elements, precedes the body part PM, and there are no genitive 
suffixes.  The first or second person singular PR may be expressed 
by either the full subject personal pronoun, as in examples (43), 
(47) and (50); or the reduced form of the subject personal pronoun, 
as in example (44); or the inalienable possessive pronoun, piri ~pi, 
followed by the reduced form of the subject personal pronoun, as 
in examples (45) and (51); or the specific 1sg or 2sg pOss pronoun, 
ipa or aho, as in examples (46), (48), and (49).

There is some disagreement on the part of native speakers 
as to the acceptability of all of the options.  While two Xiriana 
speakers declared that example (46) was unacceptable, two other 
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speakers claimed that such use of the 1sg or 2sg pOss pronoun with 
body part terms was acceptable (48, 49) and in free variation with 
alternative forms, such as (43, 47, 50). This situation may reflect 
a change, which is currently underway in the language or in the 
Xiriana dialect.  It may be useful to compare this usage with similar 
constructions in the southern, Xirixana, dialect in future research.

(43)  kama=ʧa poko
 nOn2=1sg arm
 ‘my arm’/ ‘meu braço’

(44)  ʧa  poko
 1sg arm
 ‘my arm’/ ‘meu braço’

(45)  piri   ʧa  poko
 inal.pOss 1sg arm
 ‘my arm’/ ‘meu braço’
 
(46) ipa   poko
 1SG.pOss arm
 ‘my arm’

(47)  kama=ʧa na-k
 nOn2=1sg tooth-pl

 ‘my arm’/ ‘meu braço’

(48)  ipa  na-k
 1sg.pOss tooth-pl

 ‘my teeth’

(49)  aho  ɨt̃ha-k
 2sg.pOss finger-pl

 ‘your (sg)  hand’

(50)  kãhõ=wa namhɨsi-k
 prO.2=2sg nail-pl

 ‘your (sg)  (finger-/toe-) nails’ 
(51)  pi   wa  mahɨ ̃
 inal.pOss 2sg foot
 ‘your (sg)  foot’
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2.3.2.4 with (1st/2nd/3Rd peRson) dual oR pluRal 
pRonominal possessoR  

For dual and plural pronominal PRs in first, second, and third 
persons, the construction is a simple (GenN) juxtaposition of the 
full dual or plural pronoun and the body part noun, as illustrated 
in examples (52) through (54).

 
(52)  kama=ʧehek   mahɨ-̃k  
 prO.nOn2=2dl foot-pl

 ‘our (dl) feet’ 

(53)  kãhõ=wehek  mahɨ-̃k 
 prO.2=2dl foot- pl

 ‘your (dl) feet’ 

(54)  kama=pɨk   mahɨ-̃k 
 prO.nOn2=3pl  foot- pl

 ‘their feet’ 

Table 3 summarizes the variety of possessors that may occur 
with human and animal body part PMs.  Table 3 illustrates obli-
gatory GenN word order, and, in one case, the PM is preceded by 
the 3sg.pOss clitic e.
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Table 3: Inalienable possession of body parts

Ref.
Line Possessor (PR) Possessum (PM)

Unidentified 1 piri Body part

Nominal 2 PN or common noun Body part

He, she, it

3 kama=Ø Body part 

4 kama=Ø   e=    Body part

I

5 kama=tʃa Body part

6 piri  tʃa Body part

7 tʃa Body part

8 ipa Body part  [not accep-
ted by all speakers]

You (singular)

9 kãhõ=wa Body part

10 piri  wa Body part

11 wa Body part

12 aho Body part

We, you, they  
(2 only) 13 1,2,3 dual  non-posses-

sive pronoun Body part

We, you, they  
(3 or more) 14 1,2,3 plural non-posses-

sive pronoun Body part
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3.  conclusion

In the expression of possession in the noun phrase in Ninam, 
three characteristics stand out: the distinction between alienable 
and inalienable possession, the alignment of first and second versus 
third person possessors, and the large variety of possessive cons-
tructions.  Furthermore, as table 4 clearly illustrates, the structures 
of the kin term and body part PM noun phrases differ significantly.  
When the PM is a body part, it is never accompanied by a genitive 
marker, except in a single case: when the 3sg non-possessive pro-
noun is the PR. This construction is unusual in the overall picture of 
body part possessive constructions and is only an optional variant 
in constructions with a common noun PM and a proper noun or 
3sg non-possessive pronoun as the PR. In contrast, all kin term 
PM constructions require a genitive marker.

Ninam possessive constructions show a greater complexity 
of structures expressing inalienable possession as compared to 
alienable possession.  This contradicts the typological expecta-
tion, stated in van der Voort (2009, p. 382), that “the inalienable 
possessive constructions are less complex than the alienable (e.g. 
Chappell and McGregor 1995: 4, Heine 1997:172ff. Nichols 1992: 
117).” Nevertheless, all of the possessive constructions, except for 
pattern 4a in table 4, have the predicted genitive preceding head 
noun (GenN) word order that is consistent with that found in other 
SOV languages. Five basic patterns can be generalized from the 
specific possessive constructions summarized in tables 1, 2, and 
3. These patterns are stated in table 4. While all the basic patterns 
are used to express inalienable possessive constructions, only the 
first (1b), second (2b, 2c), and fifth (5) patterns include alienable 
possession.



97

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

Table 4: Basic patterns of possessive constructions in Ninam

Pattern Possessor 
(PR) Gen. Possessum 

(PM)
Genitive 
marker

1a

Proper or common 
noun 
Non-possessive pro-
noun
(1, 2, 3, sg, dl, pl)

Body part Ø

1b Possessive pronoun: 
ipa or aho

Body part, kin 
term, common 
noun, or CL

Ø

1c Inalienable posses-
sive pronoun Body part Ø

1d 2-part possessor:   
piri  +  tʃa 
piri  +  wa

Body part Ø

2a 3sg non-possessive 
pronoun: kama e= Body part

2b 3sg non-possessive 
pronoun: kama e= Common noun

(CL) =e 
Preceding or
following noun

2c Proper noun (PN) e= Common noun
=e (CL)
Preceding or
following noun 

3a Inalienable posses-
sive pronoun Kin term =e  

3b
2-part possessor:  
proper noun  + ina-
lienable possessive 
pronoun  

Kin term =e  

4a   Ø (1sg or 2sg pos-
sessor) Kin term -tʃə or -ho

4b Possessive pronoun:  
ipa or aho Kin term -tʃə or -ho

5 dl or pl non-posses-
sive pronoun  Kin term or 

common noun -p
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The first pattern has no genitive marker, either preceding or 
following the PM.  Subtype 1a involves the simple juxtaposition 
of a proper or common noun or non-possessive pronoun PR and a 
body-part PM, in that order.  Subtype 1b indicates a first or second 
person singular PR, using the possessive pronouns ipa or aho, 
respectively, that immediately precedes the PM, which is a body 
part, kin term, common noun, or nominal classifier functioning 
as a pronoun.  Subtype 1c identifies inalienably possessed body 
parts, and subtype 1d incorporates a 1sg or 2sg possessor into the 
construction by adding the short form of the 1sg or 2sg, subject 
pronoun, tʃa or wa, respectively, to a position immediately follo-
wing a long or short form of the inalienable possessive pronoun, 
piri, and preceding the PM.

The second pattern involves a proper noun or the 3sg, subject 
pronoun, kama, as the expressed PR and the 3sg.pOss clitic e as 
the genitive marker.  When the possessor is kama and the PM is a 
body part, the clitic must precede the PM.  However, when the PM 
is a common noun and the PR is either a proper noun or kama, the 
clitic may optionally precede or follow the possessum. However, 
if the PM is accompanied by a classifier, the location of the clitic 
is determined by the PR.  If the PR is a proper noun, the classifier 
immediately follows the clitic, which follows the PM. If the PR 
is pronominal the classifier immediately follows the PM (and the 
clitic precedes the PM). Pattern two offers the only case of optional 
placement of a genitive marker with respect to the PM (when not 
accompanied by a classifier); in all other possessive constructions, 
the genitive markers follow (or are suffixed to) the PM.

The third pattern has either three or four components. It 
shows inalienable possession of a kin term in the first subtype and 
a proper noun as PR in the second subtype; in both cases the 3sg.
pOss clitic e follows the PM as the genitive marker.  Subtype 3a 
identifies inalienably possessed kin terms and kin terms with a 3sg 
possessor, and subtype 3b incorporates a proper noun PR into that 
construction by placing the proper noun immediately preceding a 
long or short form of the inalienable possessive pronoun, which 
precedes the PM, which is followed by the 3sg.pOss clitic e.
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Pattern four describes the possession of a kin term by a 1sg 
or 2sg possessor. In subtype 4a the PR is not overtly expressed 
but is identified as 1sg or 2sg by the corresponding 1sg or 2sg 
genitive suffix, -tʃə or -ho, respectively, attached to the PM.  The 
construction in subtype 4b involves both a 1sg or 2sg possessive 
pronoun, ipa or aho, respectively, preceding the kin term PM, and 
a corresponding 1sg or 2sg genitive suffix attached to it.

The fifth and final pattern has a (first, second, or third person) dual 
or plural non-possessive pronoun as PR of a kin term or common noun 
PM.  In this case, the overt non-possessive pronoun precedes the PM, 
to which the obligatory gen.dl/pl suffix -p is attached. In the cases of 
optional variants for the same possessor - for example, (Table 4) 2b; 
1b and d; 4a and b - there is no evidence that the choice of variant has 
any semantic or pragmatic implications.  However, further research 
should explore the occurrence of such forms in narratives and specific 
conversational contexts to determine possible motivating factors. The 
greatest variation occurs in 1sg or 2sg possessive constructions and 
some disagreement among native speakers as to the acceptability of 
certain constructions is discussed in section 2.3.2.3.

In conclusion, possessive noun phrase constructions in the 
Xiriana dialect of Ninam reflect some expected characteristics and 
contradict others. The PR almost always precedes the PM, suppor-
ting the GenN word order for SOV languages, and a distinction 
between alienable and inalienable possession is maintained.  Howe-
ver, the greater complexity of inalienable over alienable possessive 
constructions is not the norm cross-linguisticaly, and the extensive 
range of patterns and optional variants among the possessive noun 
phrases makes the language interesting and, perhaps, unusual from 
a typological perspective. 
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abbReviations
asp  aspect
cl  classifier
dl  dual 
erg  ergative
gen  genitive case
inal.pOss inalienable possessive pronoun
instr  instrumental
nOn2  non-second person (= first or third person)
NP  noun phrase
pl  plural
PM  possessum
PN  proper noun
pOss  possessive
PR  possessor
prO  pronoun
sg  singulative, unitizer 
1  1st person
2  2nd person
3  3rd person
Ø  zero morpheme
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appendix i:  subject (non-possessive) peRsonal 
pRonouns in ninam

1st person: 
kama=ʧa   
prO.nOn2=1sg

‘i’  
 
kama=ʧehek  
prO.nOn2=1dl

‘we two’

kama=ʧamak  
prO.nOn2=1pl  
‘we three or more’

2nd person:
kãhõ=wa
prO.2=2sg

‘you, only one’

kãhõ=wehek
prO.2=2dl

‘you two’

kãhõ=wamak
prO.2=2pl

‘you three or more’

3rd person:
kama=ø
prO.nOn2=3sg

‘he, she, or it’

kama=kɨp
prO.nOn2=3dl

‘they two’

kama=pɨk
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prO.nOn2=3pl

‘they three or more’

appendix ii:  possessed kin teRms in ninam

1sg possessor

 ami-ʧə9  my older sister
 ipa ami-ʧə my older sister

 ipa awə-ʧə my older brother

 ipa heri-ʧə my brother-in-law; my sister-in-law

 ipa ɨrɨ-ʧə my son; brother’s son (man speaking)

 nape-ʧə  my mother; my mother’s sister
     ipa nape  my mother; my mother’s sister

 papa-ʧə  my father, my father’s brother
 
 ipa thəə-ʧə my daughter; my sister’s daughter (woman speaking)

 ipa thɨwə-ʧə  my wife

 ʧape-ʧə   my mother-in-law; my grandmother

 ipa ʧiha-ʧə my daughter-in-law, granddaughter, niece

 ipa thãrĩsĩ-ʧə my son-in-law, grandson, nephew

 ipa ʃoa-ʧə my father-in-law, grandfather

 ipa ʃĩã-ʧə my younger brother; my younger sister

 ipa jãrõ-ʧə  my husband

9  When two terms are listed, they are in free variation and may depend on personal preference 
of the speaker.
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2sg possessor

 ami-ho  your (sg) older sister
 aho ami-ho your (sg) older sister

 awə-ho  your (sg) older brother

 heri-ho  your (sg) brother-in-law; your (SG) sister-in-law
 aho heri-ho your (sg) brother-in-law; your (SG) sister-in-law

 ɨrɨ-ho  your (sg) son
 aho ɨrɨ-ho your (sg) son

 naa-ho  your (sg) mother; your mother’s sister
 aho naa-ho your (sg) mother; your mother’s sister

 papa-ho   your (sg) father; your father’s brother

 thəə-ho  your (sg) daughter
 aho thəə-ho your (sg) daughter

 thɨɨpo-ho  your (sg) wife
 aho thɨɨpo-ho your (sg) wife

 ʧaaho  your (sg) mother-in-law; your (SG) grandmother
 aho ʧaa-ho your (sg) mother-in-law; your (SG) grandmother

 aho ʧiha-ho your (sg) daughter-in-law, granddaughter, niece

 thãrĩsĩ-hõ your (sg) son-in-law, grandson, nephew
 aho thãrĩsĩ-hõ your (sg) son-in-law, grandson, nephew

 ʃoa-ho  your (sg) father-in-law, grandfather

 ʃĩã-ho  your (sg) younger brother; your (SG) younger sister

 jãrõ-hõ  your (sg) husband
 aho jãrõ-hõ your (sg) husband
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3sg possessor 

 pĩ ãmõp=e10 his/ her older sister

 pe ap=e  his/ her older brother

 pe heri=e his brother-in-law; her sister-in-law

 pɨ ɨrɨp=e his/her son; his brother’s son

 me ne= e his/her mother; his/her mother’s sister

 pẽ hẽ= e his/her father; his/her father’s brother 

 pe the= e his/her daughter; her sister’s daughter

 peh thɨ=e his wife

 pi ʧəs=e  his/her mother-in-law, grandmother

 pi ʧhap=e his/her daughter-in-law, granddaughter, niece

 pĩ thãrĩs=e his/her son-in-law, grandson, nephew

 pi ʃẽ=e  his/her father-in-law, grandfather

 pi ʃĩãp=e his/her younger brother; his/her younger sister

 pĩhĩ jãrõp=e her husband

dl possessor (illustrative, not comprehensive)

 kãhõ=wehek awə-p your (dl) older brother

 kama=ʧehek ãmõ-p our (dl) older sister

 kama=kɨp ʃĩã-p  their (dl) younger sister or younger brother

10 Although the glottal stop (ʔ) is not a distinct phoneme in Ninam and is not indicated in 
these forms, it always precedes the possessive clitic e phonetically [ʔe], marking the clitic 
onset and, thus, preventing any changes in the word-final syllable structure of the preceding 
morpheme.  
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pl possessor (illustrative, not comprehensive)

 kãhõ=wamak awə-p your (pl) older brother

 kama=ʧamak ãmõ-p our (pl) older sister
 
 kama=pɨk ʃĩã-p  their (pl) younger sister or younger brother
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siNTAGmA y ClAsiFiCACióN NomiNAlEs EN oCAiNA1 
(wiToTo): ClAsEs DE NombrEs, GéNEro y suFijos 

ClAsiFiCATorios DE DisCrETizACióN2

Doris Fagua rincón3

intRoducción

Nos centramos aquí en la descripción de la clasificación 
nominal entendida en un sentido amplio y enmarcada dentro del 
contexto general del sintagma nominal. La clasificación nomi-
nal nos remite en efecto a: (i) las clases de nombres o clases de 
núcleos de sintagma nominal (sustantivos y pronombres); (ii) la 
clasificación de los nombres según el rasgo de “animacidad”, el 
cual, siguiendo a Corbett (1991, 2006, 2007), es analizado como 
género4; y finalmente, (iii) lo que en la abundante bibliografía 
sobre este tema, se conoce como clasificadores y que aquí deno-
minamos sufijos clasificatorios de discretización, contemplando 
1 Lengua amenazada de extinción de la familia witoto, hablada en la Amazonia noroccidental 

en las cuencas del Putumayo y del Amazonas, respectivamente, en los ríos Igaraparaná y 
Ampiyacu. La población total de ocainas alcanzaría apenas los 300 individuos, entre los cuales 
solo una cincuentena de hablantes mayores de 45 años, competentes para una expresión oral 
fluida. Desplazado por el español en casi todos sus contextos de uso y funciones, el ocaina ya 
no es transmitido como primera lengua (cf. L1, sea materna o paterna). Ver documentación 
lingüística en Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J. y Echeverri, J. (2009).

2 Una versión preliminar de los temas abordados aquí, que dio lugar al presente escrito, fue 
expuesta en el simposio Sintagma Nominal del coloquio internacional Amazonicas 4 (Lima, 
2012).

3 Agradecemos a la Universidad de Paris 7, Denis Diderot y al CELIA-SeDyL por el apoyo 
que, en calidad de doctoranda, me permitió participar en el simposio Sintagma Nominal 
(Amazonicas 4) y al IIAP de Iquitos que nos acogió para realizar encuestas de verificación 
junto con Rogelio Andrade Nuñez, hablante de ocaina. Gracias igualmente al comité lector 
por sus valiosos comentarios y sugerencias. 

4 Mientras que Corbett (2007, p. 241) prefiere, por su etimología, el término “género” para 
abarcar dos variantes de la misma categoría que en la tradición descriptiva han sido denomi-
nadas: “género” y “clases nominales”; Aikhenvald (2000, p. 19-20), justamente contemplando 
esa tradición, prefiere la expresión “clases nominales” para designar este tipo de fenómenos.



108

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

así una de las principales funciones que estas marcas desempeñan 
(Fagua, 2013). El ocaina ilustra pues la coocurrencia en una 
misma lengua de las categorías de género y de sufijos clasificato-
rios de discretización (ver Aikhenvald, 2007), propiedad que no 
habría sido descrita previamente en estos términos y desde esta 
perspectiva de análisis. De esa manera, se contribuye a aclarar 
el panorama descriptivo sobre este tema en general y en lenguas 
amazónicas en particular.

A manera de abrebocas, la enumeración de algunas tendencias 
tipológicas sobresalientes del ocaina facilitará la comprensión de 
nuestra exposición y su contextualización dentro del sintagma 
nominal (SN), tema general que nos ocupa (§1). En la siguiente 
sección se introducen la estructura y las funciones del SN (§2). En la 
tercera sección, se trata la clasificación nominal: clases de nombres 
o núcleos de sintagma nominal (§3.1); clases de nombres según 
las categorías de género gramatical (§3.2.1) y de número singular 
(§3.2.2), es decir las clases de nombres definidas en función de 
las estrategias de discretización: aquellas a las que se recurre para 
referir a individuos, unidades o porciones. En la cuarta sección 
(§4), los pronombres demostrativos, numerales y de alteridad per-
miten observar la interacción entre los dos sistemas clasificatorios 
expuestos en §3.2 y §3.3.

1. Rasgos tipológicos sobResalientes del ocaina

El ocaina es en esencia aglutinante, con algunos casos de 
polisíntesis: lengua principalmente sufijadora, cuyos únicos pre-
fijos son la reduplicación y los índices personales en nombres, 
verbos y posposiciones; presenta además algunos enclíticos trans-
categoriales. El alineamiento sintáctico y morfológico es de tipo 
nominativo - acusativo (sin marcaje de los casos directos). En la 
proposición (DIK, 1997) los constituyentes están dispuestos así: 
actante(s) – predicado (cf. SOV), tratándose de centros predicati-
vos verbal (ver ejemplos 1, 7, 8, infra) o nominal (2, 5, 6, infra) 
y predicado – actante, en el caso de la predicación adverbial (13, 
14). Los índices personales prefijados al núcleo siguen el orden: 
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o-s-V5 (9, 12), los prefijos sujeto {s-} de verbos y personales 
de nombres son idénticos. Al interior del sintagma el orden es 
[determinante – determinado] o [dependiente – núcleo] (1, 3), en 
otras palabras el núcleo está precedido por sus dependientes. Un 
solo adjetivo ha sido identificado (subrayado en 1). Los conceptos 
de propiedad son expresados en su mayoría mediante adverbios 
predicativos (15, 16) y marginalmente a través de nombres (2). 

2. estRuctuRa y funciones del sn

El sintagma nominal puede estar constituido ya sea exclusiva-
mente por un núcleo o bien por un núcleo precedido de un depen-
diente (figura 1, infra). Los dependientes pueden ser: el adjetivo6 
(1) o un SN, como en (3): los dependientes de los núcleos ohóóʔta 
y moo, respectivamente. El núcleo puede ser, como se ilustra en 
(2), un pronombre: tʲãã o bien un sustantivo: hɯʔtóóka. 

La única función sintáctica desempeñada por el nombre – y  
exclusiva por lo demás – consiste en instituir un sintagma nomi-
nal, al ocupar la posición de núcleo. Este sintagma, por su parte, 
se desempeña como: (a) actante (cf. argumento)7, en el ejemplo 
(1); (b) predicado, en ausencia de marcas de TAM, [hɯʔtóóka] en 
(2); (c) modificador de núcleo nominal [adiko ohooʔta] en (3);  (d) 
complemento de cópula [dʲɯɾóxam̞a] en (3) o (e) de posposición 
[oxɯʔ_ɸo] en (4) y (f) adjunto oʔxoʔoβɯsáʔ en (4).

5 En minúsculas, “o-” y “s-” indican las posiciones morfológicas ocupadas respectivamente 
por el objeto y el sujeto (ver abreviaturas al final del artículo). En esta lengua los prefijos 
desempeñan directamente las funciones sintácticas de sujeto y objeto; no se trata pues de 
marcas correferenciales de sintagmas nominales -cuya presencia no es obligatoria-.

6 El semantismo de este adjetivo abarca un espectro semántico amplio ‘verdadero, legítimo, 
auténtico, conforme, propio, justo, grande, silvestre, domesticado grande…’. Según Fagua 
(2013), este es el único adjetivo de la lengua, en la medida en que es la única entrada léxica 
que puede modificar directamente el núcleo nominal, sin recurrir previamente a operaciones 
de transferencia de categoría sintáctica o derivación.

7 Preferimos el término ‘actante’ para referirnos al nivel sintáctico. Esta elección aleja la 
ambigüedad que podría provocar el uso de ‘argumento’ que simultanéamente puede referir 
a un sentido sintáctico, semántico o lógico (su  ámbito original).
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  [ (dependiente)    núcleo ] SN
       SN, ADJ sustantivos
    pronombres

 ___________________________________

  Figura 1. Estructura del sintagma nominal

Actante
(1) [hã́ã́ʧo  nɯm̞oo]SN ko-dʲomíʔi]
 verdadero umarí  1.sg-buscar
 Busco verdadero umarí (Poraqueiba sericea).  

Actante  Predicado 
(2) [tʲãã]SN  [hɯʔtoo-ka]SN
 3.sg.inanim nuevo-cls:tela/tejido
 Eso [es] ropa nueva. 

Actantes complemento de cópula
(3)  [ [ [adi-ko] SN ohóó-ʔta ] SN  moo ] SN  [ [dʲɯɾó-xa-m̞a] SN    ɯɯna] PRED

 Adilia-cls:fem    hijo.de/parir-cls:colectivo padre.de contar/enseñar-nOmz-cls:masc 
     existir/estar/ser
 El padre de los hijos de Adilia era profesor.   

Adjunto complemento de posposición
(4)  háá-naaɸoɟi [oʔxoʔo-βɯ-sá] SN-ʔ  [ [oxɯʔ_ɸo] SN hááʔ ]SPOSP

3.pl-cantar.solo	 helecho-cls:hoja-pl-sociativo		 mucho/grande_casa	 posp
Ellos	cantan	[como]	solistas	con	hojas	de	helecho,	en	la	maloca	(casa-grande).  
 

3. la clasificación nominal

Al hablar de clasificación nominal, generalmente se alude a 
las clases nominales (una de las facetas del género) y a las mar-
cas de clasificación o clasificadores, denominados aquí sufijos 
clasificatorios de discretización (ver §3). Con esta exposición se 
pretende contribuir a ampliar el panorama areal que a este respecto 
han esbozado, entre otros, autores como Grinevald (2000), Seifart 
& Payne (2007), Aikhenvald (2007).

En este artículo la clasificación nominal es aprehendida en un 
sentido amplio, esto es: abarcando tanto las marcas de género y los 

~ ~´  ´
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sufijos clasificatorios como las clases de nombres que se desempeñan 
como núcleo del sintagma nominal8. El cuadro inferior ilustra clases 
de núcleos nominales definidas en función de diferentes bases que, 
como veremos más adelante, pueden tener incidencia en la cons-
titución del sintagma nominal. Esta presentación se centra en las 
oposiciones inherentes a las categorías de género y número singular 
(destacadas en negrita, en el cuadro inferior): nombres animados vs 
inanimados (ii) y nombres individuales vs genéricos y densos (iii).9

Categoría
 gramatical:

I.     Sustantivos vs Pronombres

II.   Nombres animados vs inanimados ⇒  Género

III. Sustantivos individuales 
      (cf. contables) vs genéricos y densos 

(cf. no contables)

⇒ Número sin-
gular  (sufijos 
clasificatorios  de 
discretización)

IV.   Sustantivos comunes vs sustantivos propios

V.  Sustantivos primarios vs transferidos9, derivados

VI.  Sustantivos monovalentes vs divalentes

VII.   Sustantivos libres vs ligados          

   cuadrO 1. Clasificación de los nombres en ocaina10

A continuación, proporcionaremos en primer lugar una rápida 
introducción de las propiedades que subyacen a la clasificación de 
los nombres de las filas en I y IV a VII del cuadro superior (§3.1); 
en segundo lugar, nos centraremos en las oposiciones II y III (§3.2). 

8 En este artículo desarrollamos y revisamos lo presentado en una publicación previa (cf. 
Fagua  & Seifart, 2010).

9 Los nombres “transferidos” (FAGUA, 2013) corresponden a nombres que resultan de una “trans-
ferencia” de categoría lexical (cf. translation en Tesnière, 1959). La transferencia corresponde 
a un proceso morfológico a caballo entre la flexión y la derivación: un cambio de categoría –lo 
que lo acerca a la derivación – realizado mediante procesos morfológicos semánticamente 
regulares y productivos, es decir aplicables a toda una clase o subclase léxica – por lo que se 
aproxima a la flexión –. Booij (2006) y Haspelmath (2002) introducen igualmente este tema 
(transpositionnal flexion, denominación que evita  el falso cognado que entre el francés y el 
inglés implica translation).

10 Ver Fagua (2013).
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3.1. clases de nombRes: sustantivos y pRonombRes

La primera gran oposición del cuadro 1 (supra): sustantivos 
vs pronombres, presenta un correlato en la estructura interna del 
sintagma nominal: la posibilidad de albergar o no modificadores. 
Los nombres sustantivos admiten dependientes a su izquierda 
como se observa en el ejemplo (1); en tanto que los pronombres 
no (2), propiedad que es compartida con los nombres sustantivos 
propios11(3). Parece pertinente señalar, desde ahora, que los de-
mostrativos, los numerales 1, 2, 3, así como la entrada lexical que 
denota alteridad ‘otro’ son analizados aquí como pronombres y no 
como adjetivos. Los argumentos que sustentan esta interpretación 
serán expuestos ulteriormente, en cuanto se hayan desarrollado 
ciertos contenidos necesarios para su comprensión (ver §4.1).

Los sustantivos primarios instauran directamente, en calidad 
de núcleo, sintagmas nominales y se oponen a los sustantivos trans-
feridos12 y derivados, que deben pasar por operaciones de cambio 
de categoría, es decir nominalizarse antes de poder constituirse en 
núcleo nominal. En el ejemplo (3) es el caso de ‘profesor’. Los 
sustantivos propios (al igual que los pronombres) se distinguen de 
los comunes por remitir a referentes únicos, definidos y, como lo 
habíamos señalado, por no admitir dependientes, salvo en contextos 
pragmáticos específicos.

En el marco de la predicación no verbal, es posible hablar 
de valencia nominal13. En efecto, los sustantivos divalentes (cf. 
N2) requieren dos argumentos a fin de instituir un predicado. En 
el ejemplo (5) ‘esposa de’ es el nombre divalente que ocupa la 
posición de predicado; y los actantes: ‘Adilia’ que corresponde a 
un actante externo al sintagma predicativo y ‘Gelio’ corresponde al 
11 Se ha reportado la excepción de algunos nombres propios de personajes protagonistas de 

relatos de tradición oral. Un pronombre demostrativo puede preceder en efecto esos nom-
bres y en algunos contextos puede ser interpretado como un artículo definido. Su presencia 
podría tener un valor pragmático, como ocurre en lenguas como el español (‘la María’) o el 
portugués (a María), pista que aún queda por indagar.

12 Ver nota de pie de página N° 5, supra.
13 Tomamos como punto de partida el artículo Posse en katukina de F. Queixalós (2005), 

precisando sin embargo la formulación: al hablar de la noción valencia nominal hacemos 
referencia explícita a la predicación no verbal. Esto con el fin de comprender mejor su 
extensión al campo nominal (ver Fagua, 2013).
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actante interno, es decir que forma parte del sintagma cuyo núcleo 
es ‘esposa de’ y que en este caso desempeña la función de núcleo 
del sintagma predicativo.
 
(5) [ adi-ko] [ [ heljo ] SN mɯ̃ʔtõN2 ] SN
 adilia-cls:fem Gelio  esposa.de
 Adilia [es] la esposa de Gelio.  

Los nombres monovalentes como xobaako en (6) al consti-
tuirse en núcleo del sintagma nominal en función de predicado 
solo requieren un actante externo (Adilia).

(6) [adi-ko]  [xobaa-ko]SN
 Adilia-cls:fem	 sana(r)-cls:fem
 Adilia	[está]	sana	[goza	de	buena	salud].	

Según su grado de autonomía sintáctica, los sustantivos son 
libres o ligados. Los libres pueden constituir directamente núcleos 
nominales y recibir la morfología nominal (ver los sustantivos en 
ejemplos anteriores). Los nombres ligados, por el contrario, para 
poder cumplir con esa función deben posponerse a otro lexema 
con el cual forman un compuesto, cuyo significado es deducible 
de sus componentes (7). La particularidad de este tipo de nombre 
es que presentan una variante no ligada (8) que, a diferencia de 
los nombres libres, no participa en la formación de compuestos.

(7) oxɯ-ʔtʲó_ʔxo  á̃ã́ʔ tuɾístaɲ̞oʔ dʲóóβa-ɲo
 mucho-nOmz_casa abajo turistas  bailar-cOntinuO

 Los turistas están bailando en la maloca (casa-grande).  
 

(8) oxɯ-má-ʔ       ɸoo á̃ã́ʔ  / bí̃      tuɾístaɲ̞oʔ háá-dʲoβá-ta
 mucho-pl-nOmz casa abajo dém   turistas 3.pl-bailar-causativO

 En las malocas (casas grandes) hacen bailar a los turistas. Xahuuroja_90 
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3.2. clases de nombRes según las categoRías de 
géneRo y númeRo 

Esta clasificación privilegia las categorías gramaticales a las 
cuales remiten tanto las marcas animado vs inanimado, como los 
sufijos clasificatorios de discretización, es decir, respectivamente, 
las categorías de género y número. La figura 2 (infra) sintetiza la 
clasificación nominal que resulta de la interacción de las categorías 
de género y número, en particular la estrategia de cuantificación 
necesaria para referir a unidades o individuos (número singular).

  

Figura 2. Clasificación de los nombres según género y número

El género corresponde a una categoría binaria obligatoria, 
cuyos valores son animado vs inanimado (ver §3.2.1 infra). En 
función de la categoría de número singular, se observa una divi-
sión entre nombres individuales, siempre de género animado y 
que como su nombre lo indica refieren directamente a entidades 
unitarias (contables), frente a nombres genéricos (tanto animados 
como inanimados) y densos o compactos (inanimados), que no 
pueden referir directamente a unidades, para ello recurren a las 
operaciones de discretización (ver §3.2.2.2 y 3.2.2.3  infra).

3.2.1. nombRes animados vs inanimados: géneRo

Todo nombre de la lengua debe ser atribuido a uno de los va-
lores de la oposición binaria según el rasgo +/– animado. Tanto la 
obligatoriedad de esta asignación –aunque este rasgo no aparezca 
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marcado directamente ni el sustantivo ni en el SN – como su mar-
caje en correlatos morfosintácticos es lo que justamente permite 
identificar a cuál de los valores pertenece un nombre dado e indica 
que se trata de la categoría de género gramatical14.

El género se manifiesta en efecto ya sea como marcas de 
concordancia externas al SN, a través de los índices pronominales 
prefijados a:

-sustantivos (9, 10):
(9)   (hãʔtiʣáá-n̞ɯi)   //    bĩhá̃ʔ     [tʲai-hɯmá̃ã́]                xaaɟi      N1

 cedazo-cls:tejido Así   3.inanim-motivo/dibujo.pl1   aparecer  
 Así aparecen  susi  motivos [del cedazoi].     
   
(10)) ĩĩhã   kɯ-mɯɯʔɲ̞o  náá-ɲ̞i             PRON – N2

 3.sg.anim    1.sg-nuera2  hacer/poner-neg  
 Ella no es mi nuera.      
 
-verbos (11, 12, 13, 14) y posposiciones (14):
(11) tʲããhɯ̃i   haj-dʲaʔtoʔɯna             PRON – V2

 3.inanim  3.sg.anim-juntar  
 Ellaj lasi juntaba [migajas de maní].   

(12) tʲai-háj-ɸooɸón̞a // bɯɯkoɲá-ɲi ĩĩk  V2 – V1 (NEG) PRON
3.inanim-3.sg.anim-soplar  originarse-neg 3.sg.anim 
 Élj losi sopló [pero] ella k no resucitó.    [Sol de Centroj /huesosi /Tataacok]  
  
(13) ɸṍṍhɯ̃  tʲa-hááɯ̃ɲ̞o    V1

 Bien  3.sg.inanim-ir  
 Está avanzando bien! (Lit. Eso está  yendo bien).
   
(14) hɯxaa-βɯi                             haj-õhaɾɯ́na    //   tʲai-xṍṍʔ    tʲak-haj-dʲaʔtona   POSP–V1–V2

 plátano-cls:laminar 3.sg-extraer        3.inanim-pOsp:sobre                     3.inanim-3.sg.
anim-recoger 
 Élj sacó una hoja de plátanoi . [Y] encima de ellai, (élj) losk juntój (lit. en sui encima). 
 -adverbios (15, 16):

14 Más adelante ilustraremos distinción entre “género gramatical” y “género semántico”, que 
remite a una distinción de sexo motivada (ver §3.2.2 y §4, infra).



116

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

(15) ɸṍṍhɯ̃  tʲãã  ADV
 bien  3.sg.inanim  
 Eso [es(tá)] bueno.   

(16) ɸṍṍhɯ̃   ĩĩ ADV
 Bien         3.sg.anim  
 Él/ella [es] bueno/a.   

El género también se manifiesta mediante pronombres perso-
nales, entre otros: sujeto: ĩĩhã, ĩĩ, tʲãã, ĩĩ respectivamente en (10, 12 
a 16) u objeto: tʲããhɯ̃ en (11). Lo anterior justifica la designación 
de ‘género pronominal’ (CORBET, 2006). En general, el género es 
entonces marcado en las formas pronominales (índices y palabras 
gramaticales) que se desempeñan como expresiones anafóricas (cf. 
controlado); y también es posible marcarlo con restricciones en el 
nombre antecedente o correferente que controla la concordancia 
(cf. controlador; ver §3.2.2.2, infra)15. 

3.2.2. nombRes individuales vs genéRicos y 
densos: númeRo singulaR

En función de la estrategia utilizada para referir a entidades 
discretas (elementos, individuos o unidades), el léxico nominal 
se divide en nombres individuales y nombres genéricos y densos 
(CULIOLI, 1985, p. 103; de VOGUÉ, 1989), como se aprecia en 
el cuadro 1 y en las figuras 2 (supra) y 3 (infra).

15 Como sugiere Corbett (2007), las clases nominales (sistemas clasificatorios de lenguas de 
la familia bantú u oceánicas como el arapesh, por ejemplo) pueden ser analizadas como un 
fenómeno gramatical análogo al del género pues en términos generales los dos presentan 
como correlato morfosintáctico marcas de concordancia que aparecen sobre categorías léxicas 
diferentes al propio nombre antecedente (el que controla la concordancia). La categoría de 
género se asocia más comúnmente a distinciones de dos o tres elementos (cf. masculino vs 
femenino; masculino vs femenino vs neutro; animado vs inanimado); en tanto que las clases 
nominales remiten a inventarios con un número mayor de distinciones.
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Figura 3: Clasificación de nombres sustantivos según la categoría 
de número singular (tomado de FAGUA, 2013). 

Los nombres individuales como su nombre lo indica refieren 
directamente a un individuo; mientras que los nombres genéricos 
y densos refieren a conceptos generales. Para referir a individuos o 
unidades estas dos últimas clases de nombres recurren a operacio-
nes de discretización (ver figura 3), respectivamente: extracción y 
delimitación de unidades (QUEIXALÓS, 1998, p. 25-29).

3.2.2.1. sustantivos individuales (animados)

Los nombres individuales (ver figuras 2 y 3) refieren directa-
mente a individuos (número singular), son pues intrínsecamente 
contables y de género animado; también pueden referir de manera 
más general a toda la clase de individuos (cf. nombres genéricos, 
infra). La forma de base de estos nombres remite alternativamente 
tanto a toda la clase de individuos o concepto general (17)16 como a 
uno de los individuos que compone la clase (18). Parafraseando lo 
anterior, se puede decir que con la misma forma y según el contex-
to de enunciación, los nombres individuales refieren ya sea a una 
noción o concepto general que denota entidades concebidas como 
conjuntos de elementos o individuos cuya cantidad es indefinida, 
a pesar de ser identificables y potencialmente contables; o bien a 
un individuo, efectivamente contable e identificable.

16 En el ejemplo (17), llamamos la atención sobre ʧíí ‘todo’ que en ocaina corresponde a un 
adverbio que modifica el predicado al que se antepone, no se trata entonces de un adjetivo.
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(17) ʧíí ĩĩha-ma-ʔ   haɾóʔtiʔ               ɸaɾáʔxa
 todo 3.sg.anim-restrictivO-sOciativO persona  llegar
 Toda la gente llegaba únicamente donde él.  
 

(18) bí̃ haɾóʔtiʔ  xa-dʲaabo ɯɯʔ
 dem persona  1.pl-delante existir/estar
 Esa persona está a la cabeza de nosotros (lit. en nuestro delante). 
  

3.2.2.2. sustantivos genéRicos (animados e inanimados)

La forma básica de los nombres genéricos (19 a 23) refiere 
a una noción o concepto general que puede denotar entidades 
concebidas como elementos o individuos que son identificables y 
aunque son potencialmente contables, su cantidad es indefinida. 
Tales propiedades motivan la denominación ‘genérico’. Para re-
ferir a una unidad de estos nombres se recurre a la operación de 
extracción de un miembro (ver segunda columna de la figura 3), 
que consiste en sufijar una marca clasificatoria de discretización 
(ver 3.2.2.4. infra), como se puede apreciar en los ejemplos (20, 
22, 23). Los nombres genéricos pueden ser animados (19, 23) o 
inanimados (21, 22).

(19) tʲa-xaɲó-maʔ  ɡoɾaa  ha-ṍxa
 uno-vez-restrictivO hormiga 3.sg.anim-extraer
 Una sola vez ella recolectó hormigas.  

(20) ɡoɾaa-m̞a  ɲa-haahi
 hormiga-cls:masc 3.sg.Obj.anim-[2.sg-]dar
 ¡Dale una hormiguita! 

(21) ɸɯɯɾá-ʣa-m̞a  hííbi /tʲa-ɸojáʔʃaʔɯ xa-ããʔʃíhĩna
 amanecer-nOmlz-cls:masc coca 3.inanim-acabar 1.pl-decir
 Estamos diciendo ‘se ha acabado’, la coca de Amanecedor.   
 
(22) hííbi-ɾo
 coca-cls: arbusto/tubular, blando
 Una planta de coca.

~ ~´  ´
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Existe una subcategoría de nombres semánticamente inanima-
dos cuyo género gramatical es animado (23). Se trata de vegetales que 
han sido domesticados –generalmente cosechados con la mano– así 
como de sus derivados. Entre ellos están la yuca, el tabaco, el caucho 
o la piña (ver la zona sombreada del cuadro 4, infra)17.

(23) (tʲoʔoo-koi) / b. ɲai-áto
 tabaco-cls:fem  3.sg.Obj.anim-[2.sg-]traer
 ¡Tráeloi! [Un cigarrilloi.]   

3.2.2.3. sustantivos densos (inanimados)

La forma básica de los sustantivos densos denota entidades 
no animadas aprehendidas como sustancias o masas de elementos 
no contables (24), esto es: compuestas de partículas no cuanti-
ficables (ver figura 3). Si se quiere referir a una unidad de estos 
nombres, se opera entonces la delimitación de una porción, tam-
bién, a través de los sufijos clasificatorios de discretización (25 y 
29 a 32). Los nombres densos presentan restricciones en cuanto 
a sus posibilidades combinatorias con los sufijos discretizadores, 
ya que generalmente solo admiten el sufijo discretizador general 
(cls: ‘general’) o aquellos que denotan tamaño, talla o medida (ver 
infra cuadro 2).

En (25), el contexto de enunciación exige la precisión de una 
cantidad, por tal razón el nombre génerico no puede en su forma 
básica saturar directamente el lugar reservado al actante objeto, 
requiere antes pasar por una operación de discretización (26). Por 
tratarse generalmente de sustancias, la operación de discretización 
denota una delimitación. En otros términos, el sufijo permite 
delimitar la sustancia de manera tal que se obtiene un referente, 
sin existencia previa a tal operación (ver tercera columna de la 
17 Llamamos la atención sobre el género inanimado de la coca: hiibi (21, 22), pues aunque ha sido 

domesticada y es uno de los elementos definitorios del complejo cultural al que pertenecen 
los ocainas (conocido también con las autodenominaciones: Hijos del tabaco, la coca y la 
yuca dulce o Gente de centro), no recibe género gramatical animado (ver §4). Consideramos 
que este tratamiento diferencial constituye una prueba lingüística de la adopción tardía de 
la coca por estos pueblos y refuerza la idea de intercambios socioculturales fluidos en la 
Amazonia (cf.  LATHRAP, 1982).
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figura 3, supra).

(24) óóxɯ ɲoo ááɲiɲ̞o
 Mucho agua venir
 ¡Está lloviendo mucho! (lit. Mucho viene agua)  

(25) ɲóó-hɯ̃ /  ɲo-βaɾá    xo-hã́
 agua-cls:gral /  agua-cls:líquido.diminutivo          1.sg.Obj-[2.sg-]dar
 ¡Dame un poco de agua / agüita  ~ una gota de agua! 

(26) *ɲoo xo-hã́
 (*¡dame agua!) 

Cabe señalar que la forma radical o lexema de los nombres 
densos y genéricos puede aparecer en los enunciados ya sea des-
nuda o bien siempre sufijada de una marca discretizadora. Así, 
los nombres genéricos, inanimado hííbi ‘coca’ o animado ĩhãã 
‘pescado’ y el nombre denso ɲoo ‘agua’ aparecen dentro de los 
enunciados en su forma desnuda; en tanto que otros nombres como: 
el genérico, animado maɲ̞iiʔxo ‘una tortuga’, maɲ̞iiʔta ‘tortugas 
(colectivo)’ y el genérico, inanimado ɡotɯ́ɯ́ʔxo ‘piedrita, guijarro’ 
(genérico, animado) aparecen obligatoriamente ligados a un sufijo 
discretizador. Lanzamos la hipótesis de una relación entre las for-
mas y la manera como son aprehendidas las entidades a las cuales 
se hace referencia: aquellas sufijadas del morfema discretizador lo 
son en cuanto formas necesariamente discretizables, ya sea como 
individuos o colectivos; mientras que otras entidades serían conce-
bidas como conjuntos cuya cantidad no requiere ser explicitada en 
términos de unidades y se hace entonces alusión directa a la clase.

3.2.2.4. dual y pluRal: coRRelato la clasificación 
de los sustantivos según la categoRía de númeRo 
singulaR

Las formas de la categoría nominal de número dual y plural 
constituyen el correlato morfosintáctico que confirma y prueba la 
pertinencia de la clasificación del léxico nominal según la estrategia 
de cuantificación en unidades o individuos (número singular): por 
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un lado, nombres individuales y por el otro, nombres genéricos y 
densos. En efecto, los sustantivos individuales reciben directamente 
las marcas de número dual (27) y plural (28); mientras que los 
sustantivos genéricos y densos deben discretizarse previamente 
a la sufijación de tales marcas: dual (29 a 31) y plural solo para 
nombres genéricos (32).

(27) a. óʔɯ-ʔta   b.  maíɾo-ʔta
  hombre/macho-dual  tamal.de.yuca-dual

  un par de hombres  un par de tamales de yuca

(28) a. átʲaβa-ɲ̞oʔ  b.  ko-toʔtó-to
  gallina-pl   1.sg-abuela-pl

  gallinas    mis abuelas
   
(29) a. dʲaʔsṍ-ko-ʔta  b. boɾáá-m̞a-ha
  piña-cls:fem-dual  bora-cls:masc-dual

  un par de piñas   un par de hombres bora

En el siguiente ejemplo, observamos que la forma de base 
del nombre genérico ‘pie’ coincide con la forma singular ɯʔjóó, 
esta última es la más frecuente, respecto a ɯʔjóɡa, utilizada en 
particular por hablantes de un clan.

(30) ɯʔjóó-ɡa-ʔta (cf. ɯʔjóó ~ ɯʔjó-ɡa)
 pie/pata-cls:soporte-dual  pie/pata  pie/pata-cls:soporte
 un par de patas (una pata, un pie)   

(31) ɲo-βaɾáá-ʔta
 agua-cls:‘gota’-dual

 dos gotas de agua

(32) ohõõ-kó-toʔ
 joven-cls:fem-pl

 muchachas jóvenes
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El cuadro inferior sintetiza la prueba que aporta la constitu-
ción morfológica de un nombre en número dual, en cuanto uno de 
los correlatos morfosintácticos, de la clasificación de los nombres 
sustantivos en función de la categoría de número singular. En 
efecto, la sufijación del número dual la presencia obligatoria de 
un nombre contable, que en el caso de los nombres genéricos y 
densos, es decir una operación previa de discretización. 

nOmbres

Individuales Genéricos Densos

hõʔxo-ʔta
perro/tigre-dual

‘un par de perros/tigres’

oɾooβɯ-tʲó-ʔta
pulga/nigua-Cls-dual

‘un par pulgas, niguas’

ɲo-βaɾá-ʔta
agua-Cls-dual

‘dos gotas de agua’

cuadrO 2: Constitución morfológica de los nombres en número dual: correlato morfo-
sintáctico de la tripartición nominal (individual vs genérico y denso)

4. de los sufijos clasificatoRios de 
discRetización

Como se mencionó arriba, los nombres genéricos y densos 
refieren en su forma de base o radical a nociones o conceptos 
generales, esto es a toda la clase de entidades que esa noción o 
concepto cubre (33). Estos tipos de nombres remiten pues bajo 
su forma de base a referentes generales no cuantificables. Ahora 
bien, si en términos de cuantificación y referencia, se requiriesen 
nombres que remitan a una entidad unitaria, es decir un referente 
delimitado y definido, desde los puntos de vista de la cuantificación 
y la referencia, este tipo de nombres tendría que recurrir a un sufijo 
discretizador (ver ejemplos 34 a 37).

(33) hɯɯxá
 plátano
 plátano (cf. tronco, fruto, producto)
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Quisieramos ahora insistir en los matices que aporta la de-
nominación sufijos clasificatorios de discretización. En primer 
lugar, no nos enfocamos en la clasificación de los nombres en sí 
(cf. François, 1999) sino más bien en la manera como aquellos 
nombres, cuyo referente es general o genérico, pueden ser cuan-
tificados en unidades.

Así el nombre genérico, inanimado ‘plátano’ puede ser con-
tabilizado como: unidades cilíndricas (34), unidades vegetales, 
filiformes o tubulares y blandas (35), como unidades de agrupa-
ciones de elementos: ‘manos o gajos’ (36) o ‘racimos’ (37), etc.  
 
(34) hɯxáá-kona
 plátano-cls:cilíndrico
 un fruto de plátano (cf. una unidad cilíndrica de plátano)

(35) hɯxaa-ɾo
 plátano-cls: arbusto.tubular.blando
 un tronco de plátano (cf. una unidad tubular, blanda de plátano)

(36) hɯxaa-ʦo
 plátano-cls:gajo/mano
 una mano de plátano

(37) hɯxaa-ʔo
 plátano-cls:racimo/sarta
 un racimo de plátano

Un nombre genérico, animado como ‘pescado’ (38) puede a su 
vez ser contabilizado entre otras unidades, como un individuo de 
talla normal (39), como un individuo joven o pequeño (40), como 
una unidad cilíndrica: ‘lata de pescado’ (41), como una pequeña 
agrupación de elementos (42). Estos sufijos clasifican pues las 
diferentes maneras como puede discretizarse un referente y por tal 
razón no hablamos de sufijos clasificatorios de nombres sino de 
sufijos clasificadores de la operación de discretización y de manera 
más sintética de sufijos clasificatorios de discretización. 
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(38) ĩhãã
 pescado
 pescado

(39) ĩhãã-m̞a
 pescado-cls:masc
 un pescado

(40) ĩháá-βoɾa
 pescado-cls:diminutivo.animado
 pescadito

(41) ĩhãã-kona
 pescado-cls:cilíndrico
 una lata de pescado (cf. pescado enlatado)

(42) ĩhã́ã́-ʦoɾo
 pescado-cls:manojo.pequeño
 una sartita de pescado

Observamos en los ejemplos anteriores que se trata de nom-
bres genéricos: hɯxáá ‘plátano’ (33) e ĩhãã ‘pez/pescado’ (38); 
los cuales son especificados mediante sufijos clasificatorios, 
respectivamente (34 a 37) y (39 a 42) que indican una gama de 
posibles maneras como el concepto expresado por el nombre ge-
nérico puede ser cuantificado en unidades (cilíndricas, aplanadas, 
filiformes, esféricas, como bolsas o recipientes). Por tal razón se 
califican como “discretizadores” o “de discretización”: permiten 
extraer delimitar individuos o unidades, facilitando así la identifi-
cación de los referentes, en otras palabras dando lugar a nombres 
referencialmente especificados.

Contrariamente a la atribución a uno de los valores animado vs 
inanimado (género), la elección de uno u otro sufijo clasificatorio 
no es obligatoria sino que responde a compatibilidades semánticas 
y a matices particulares del referente al que el hablante apunta. Es 
decir que estos sufijos permiten discretizar los nombres sustantivos 
genéricos o densos permitiendo al mismo tiempo obtener referentes 
específicos, más facilmente diferenciables e identificables. Es solo 
después de esta operación de discretización que los nombres son 
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identificados con las propiedades semánticas vehiculadas por tales 
sufijos (ver una muestra de estos sufijos en los cuadro 2 y 4). Es 
por ello que no hablamos de sufijos de clasificación nominal sino 
clasificadores de la discretización: estos sufijos clasifican la manera 
como los sustantivos genéricos y densos pueden discretizarse, si-
guiendo compatibilidades semánticas. Al mismo tiempo, en el plano 
referencial con los nombres así discretizados se obtienen referentes 
más específicos, respecto a los nombres genéricos y densos.

Quisiéramos, por fin, recalcar el hecho de que este tipo de 
morfemas no tiene la función lingüística principal de clasificar los 
nombres; François (1999) lo demuestra claramente, desde una pers-
pectiva funcionalista; prefiere hablar de un “efecto clasificatorio” 
situado en el nivel semántico e invita a identificar en cada lengua 
la función sintáctica principal que tales morfemas desempeñan. En 
esta misma óptica, Queixalós (2005) propone hablar de la clasifi-
cación nominal como una “función parasítica” de otras funciones, 
tales como la cuantificación o el número, la referencialidad, el tipo 
de relación o ‘posesión’entre nombres.

El siguiente cuadro es el inventario de sufijos discretizadores, 
organizados o clasificados según rasgos semánticos tales como: 
propiedades físicas y funciones, lo que explica su denominación 
como “clasificatorios”. Los sufijos pueden conjugar dos o más 
propiedades: , así por ejemplo -βoho y -βoja (tercera columna del 
cuadro infra: en la intersección de inanimado, bidimensional y 
talla) remiten a objetos planos, trapezoidales, que se distinguen por 
la talla: mɯɾááboho ‘machete’ (grande) y	mɯɾááboja	‘cuchillo’	
(pequeño). Los sufijos destacados en gris conjugan más de tres 
propiedades. Llamamos la atención sobre la importancia en este 
paradigma de la propiedad ‘talla’, es susceptible de combinarse 
con otros valores semánticos, permitiendo además expresar las 
nociones de aumentatitivo y diminutivo; que a su vez pueden de-
notar nociones derivadas de evaluación y juicio (cf. hipocorísticos, 
expresiones peyorativas).
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cuadrO 3 : Clasificación semántica de 
los sufijos clasificatorios de discretización
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Recapitulando lo dicho en esta sección, el recurso a los sufijos 
discretizadores no es obligatorio, lo cual prueba que no se trata de 
un dispositivo clasificatorio de los nombres; además, un nombre 
puede ser sufijado con más de uno de estos sufijos, según el refe-
rente en cuestión (ver ejemplos 33 a 42, supra). Por medio de estos 
morfemas se obtienen referentes específicados según las propieda-
des físicas o funcionales que los sufijos indican. En otras palabras, 
gracias a la sufijación de estas marcas no se obtienen indicaciones 
sobre propiedades físicas o funcionales de los nombres genéricos, 
sino sobre la manera en la que ellos pueden ser cuantificados como 
unidades. En cuanto al nivel referencial, estos sufijos contribuyen 
a la tarea general de especificar los referentes, lo cual contribuye 
a identificar y seguir la referencia en el discurso. 

Por el contrario, cuando hablamos del género sí nos referimos 
a un dispositivo clasificatorio de los nombres. Esta categoría da 
efectivamente lugar a una clasificación bipartita del léxico nominal: 
cada nombre de la lengua es atribuido obligatoriamente a uno de 
dos valores, de tal manera que se obtienen dos clases: nombres 
animados y nombres inanimados. 

4. inteRacción entRe los sistemas de géneRo y 
númeRo

El cuadro 4 (infra) ilustra la interacción entre las categorí-
as de género y número singular. De un lado, se observa que el 
género gramatical explica la división bipartita presentada en las 
dos columnas: nombres animados vs inaminados. De otro lado, 
el número singular remite a las estrategias a las que se recurre a 
fin de enunciar referentes unitarios: los nombres individuales lo 
hacen directamente bajo su forma de base y refieren a unidades 
o individuos; los demás nombres (genéricos y densos) recurren a 
una estrategia de discretización18 (ver figura 3, supra) consistente 
en sufijar una marca discretizadora -que puede denominarse igual-
mente sufijo de discretización-. 

18  cf. ‘unicitazion’ (Seifart, 2005).
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En cuanto a la estrategía de discretización, se distinguen los 
nombres genéricos de los densos. Los nombres genéricos refie-
ren a toda una clase de elementos o individuos, sin precisiones 
de número o cantidad. Tal clase esta conformada por elementos 
unitarios o individuos, que existen previamente a la operación de 
discretización. Por tal razón se habla de extracción de un elemento 
o unidad de la clase (ver segunda columna de la figura 3, supra). 
Los nombres densos, por su parte, presentan restricciones en cuanto 
a sus posibilidades combinatorias con los sufijos clasificatorios de 
discretización, ya que solo admiten el sufijo discretizador general 
(cls: ‘general’) o aquellos que denotan talla o medida (ver infra 
cuadro 2, al final de la sección §3). Por tratarse generalmente de 
sustancias, la operación de discretización denota una delimitación 
de una porción que puede ser entonces cuantificada –tal como ocur-
re con los nombres individuales–. En otros términos, la operación 
de extracción permite obtener referentes que no tienen existencia 
previa a tal operación (ver tercera columna de la figura 3, supra).

En este punto, es pertinente recordar la distinción entre el 
“género gramatical” (cf. género, a secas): rasgo que se manifiesta 
como marcas de concordancia en categorías léxicas diferentes al 
nombre –aunque también pueda, pero no necesariamente, aparecer 
marcado en el propio nombre– (CORBETT, 1991 y 2006); y “géne-
ro semántico”, que remite a una distinción motivada de sexo (mas-
culino vs femenino; ver también AIKHENVALD, 2000, p. 19-20), 
transferible a los no animados. Esta distinción es válida en ocaina: 
el género gramatical corresponde pues a la oposición animado vs 
inanimado y todo nombre de la lengua es atribuido a uno de los 
dos valores; en tanto que el género semántico corresponde a un par 
de marcas (masculino, femenino) que hacen parte del paradigma 
de sufijos clasificatorios que determinan en particular, aunque no 
necesaria ni obligatoriamente, a los humanos (ver la columna de 
los animados en el cuadro infra y la sección §3.2.2, supra).
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       Género

Número SG

Animados Inanimados

G
en

ér
ic

os

oɾóóβɯ        pulga, chinche, pescadito sp.
oɾóóβɯ-tʲo  una/la pulga, un/el chinche, 
pescadito sp.
ɡoraa         hormiga comestible
ɡoraa-m̞a     una hormiga 

aʔtĩĩ        diente(s)
aʔti-ʔtʲo   un diente
obãã         ungurahui (Oenocarpus bataua)
oba-ʔto   un fruto de ungurahui
ɲii             chambira (Astrocarium chambira)
ɲíí-ʔoɸe   una/la fibra de chambira

õhṍṍ-m̞a       un joven, muchacho
õhṍṍ-ko        una joven, muchacha
maɲ̞ii-ʔxo      una tortuga 
hoja-ko         una garrapata ɡotɯ́-ʔxo      una piedra, guijarro

hojáá-βoko    una moneda / dinero 

hííbi            coca
hííbi-ɾo       una planta de coca                
      

Semánticamente inanimados

oodʲa          sal vegetal
odʲá-βoko    planchita de sal vegetal
tʲoʔoo-ja     tabaco / Tabaco (personaje)
dʲaʔsõ-ko    una piña
dʲóóxo         caucho 
dʲóóxo-ʔxo  un balón

D
en

so
s

ɲoo                  agua
ɲoo-hɯ̃           un poco de agua, aguas
ɲomáá-hĩ         la canción, canciones
canto/ar-cls

tʲoa-hĩ                 la enfermedad, enfermedades
                      enfermo/ar-cls

in
di

vi
du

al
es

ooʔɯ         (un / el)  hombre
haróʔtiba   (un / el) pécari
aam̞i          (un / el)  mono nocturno 
                  (chosna)
nõõɯ̃         (un / el)  murciélago
kooɲo        (un / el)   perdiz

cuadrO 4. Interacción entre las categorías de género y número singular
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4.1. pRonombRes demostRativos, numeRales y de 
alteRidad

Retomamos ahora la cuestión que dejamos pendiente en la 
sección §1 respecto a la categoría lexical de las entradas que re-
miten a demostrativos, numerales 1, 2, 3 y alteridad. Abordar este 
tema hará posible, de un lado, precisar la afirmación de la exis-
tencia de una clase lexical compuesta por un solo elemento y por 
ende la constitución del SN. De otro lado, permitirá  identificar la 
interacción entre los sistemas de género y de número. Finalmente, 
expondremos un posible recorrido diacrónico entre las formas que 
permiten expresar el número singular y los sufijos clasificatorios 
de discretización. 

En los ejemplos (43, 44), el demostrativo ocupa la posición de 
núcleo de SN y aparece bajo su forma general: bl es decir aquella 
que sustituye cualquier sustantivo19. Tenemos aquí el primer ar-
gumento a favor de la consideración del demostrativo como un 
nombre (de la subclase pronominal), pues como lo mencionamos 
arriba cumple la función definitoria del nombre: instituir sintagmas 
nominales en calidad de núcleo; no se trata pues de un adjetivo. 
En (43a y 44a) el SN cuyo núcleo es un demostrativo ocupa la 
posición de actante; mientras que en (43b y 44b) desempeña la 
función de predicado20.

(43) a.  [bi ̃ ́]SN [maami] SN  b. [maami] SN [bi ̃ ́]SN
     dem mujer   mujer  dem

  Esto [es] hembra.    Hembra [es] esto. 

(44) a.  [bi ̃ ́]SN [átʲaβa]SN  b. [átʲaβa]SN [bi ̃ ́]SN
     dem gallina   gallina  dem

    Esto [es] una gallina.   Una gallina [es] esto. 

En los ejemplos (45 a 49) se ilustra igualmente la naturaleza 
nominal de los demostrativos, los numerales y la entrada aɲ̞iiɾo ~ 

19  Ver otras variantes del sufijos discretizador general: {-hɯ̃, -hã},  en los ejemplos  (49 a 52).
20  Cabe señalar que la secuencia de los componentes en (43a) y (44a) puede en otro contexto 

sintáctico constituir un SN, con una interpretación de proposición (cf. ‘clause’), como 
“Hembra [es] ésto”, lo que se indica en los ejemplos mediante los corchetes cuadrados.

~ ´
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aɲ̞iiɾa ‘otro’ (ver Payne, 2007). En primer lugar, se trata de pro-
nombres que retoman referentes sustantivales ya mencionados o 
actualizados gracias al contexto de enunciación; en segundo lugar, 
instauran núcleos de SN no modificables (ver la introducción del 
presente artículo). En estos ejemplos se proporcionan igualmente 
pruebas morfológicas de la naturaleza nominal de las entradas lexi-
cales en cuestión: (i) todas ellas aparecen sufijados con morfemas 
discretizadores; (ii) acogen igualmente las marcas de dual  (46) y 
de caso (sociativo, 52)21.

-pronombres que retoman nombres individuales:

(45) [baʔii-ko] SN /  [aɲ̞ííɾo-ko] SN aʔʃa
 dem-cls:fem  otro-cls:fem venir
 Esa / otra ha venido (cf. mujer)   

(46) a. han̞ã́ã́-ka>ʔ/han̞ã-ká(-ʔta)>ʔ22 aʔʃa
  dos-cls:fem-(dual)>dos  venir
  Dos (mujeres) han venido (un par de mujeres ha venido) 

-pronombres que retoman nombres genéricos:

(47) b. han̞ã-kóna>ʔ_tʲa-kóna>ʔ   ha-atoxa
 dos-cls:cilíndrico>dos_uno-cls:cilídrico>uno 3.sg.anim-traer
 Ha traido tres (plátanos; cf. hɯxáákonaʔ) 

(48) dʲa-tʲooɸo  áto / aɲ̞iɾa-tʲóɸo áto
 palo-cls:cónico.pequeño traer otro-cls:cónico.pequeño traer
 Trae un palito! Trae otro palito!    

-pronombres que retoman nombres densos a través de sufijos 
discretizadores generales:

21 El demostrativo bí̃ es analizable como una forma radical {bV} “demostrativo proximal” y el 
sufijo {-(h)ĩ} “sufijo clasificatorio de discretización general”, cuya consonante glotal inicial 
habría sido elidida.

22 Los pronombres numerales tʲaam̞a__ʔ ‘uno’ y han̞ã́ã́__ʔ ‘dos’ presentan una forma discontí-
nua que consiste en el radical y una oclusión glotal final que aparece después de los sufijos 
discretizadores; esta discontinuidad es representada con el símbolo “>”. En los numerales 
compuestos  con ellos se conserva la glotal final como se observa en (47): han̞ãm̞aʔ-tʲáám̞aʔ  
‘tres’.
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(49) aɲ̞íra-hɯ / aɲ̞ira-ja.hɯ́   ko-ɸóóʔta
 otro-CLS:GRAL/otro-CLS:líquido.GRAL 1.sg-querer/gustar
 Me gusta otro / otro (tipo/clase de líquido). 

(50) han̞ã́ã́-hɯ̃>ʔ  ko-ɸóóʔta
 dos-CLS:GRAL>dos 1.sg-querer/gustar
 Dos (sabores/clases de líquido…) me gustan. 

-pronombres que retoman cualquier referente con sufijos 
discretizadores generales:

(51) bi ̃ ́-hã     ko-ɸóóʔta
 otro-CLS:GRAL / otro-CLS:líquido.GRAL 1.sg-querer/gustar
 Esto me gusta. 

(52) bĩ-hã́   tʲa-xak-ããʔti
 dem-CLS:GRAL.sociatif 3.inanim-2.dual.Fem-jalar
 Con esto lo jalamos las dos. 

Observamos que las formas pronominales demostrativas, 
numerales y de alteridad retoman tanto sustantivos individuales en 
(45 y 46) como sustantivos genéricos en (47 y 48) y densos (49 y 
52) y que en todos los casos estas formas pronominales presentan 
sufijos discretizadores. Ahora bien, era justamente por la ausencia 
de sufijos discretizadores a fin de referir a entidades discretas que 
probábamos (§3.2.2.4) la existencia de los sustantivos individuales; 
por oposición a los nombres genéricos y densos, que si implican el 
recurso a tales sufijos a fin de referir a unidades discretas (número 
singular). Esta excepción podría ser interpretada ya sea como un 
contra-argumento para proponer la subclase de nombres individu-
ales o bien, como una neutralización de la propiedad definitoria 
de tales nombres al ser retomados por pronombres. La tripartición 
arriba enunciada entonces solo se restringiría  al léxico sustantival 
y podría también considerarse una explicación ad hoc.

Puesto que se trata en los dos casos de los mismos referentes, 
otra alternativa explicativa que permite refinar el panorama es la 
de situar la cuestión de la clasificación nominal en dos niveles: el 
de las clases lexicales y el de las clases de referentes, estos últimos 



133

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

aceptarían mayor especificación semántica. Así, situados en el nivel 
léxico, la distinción entre sustantivos y pronombres justificaría la 
existencia de propiedades diferenciales que explican la presencia 
o ausencia de sufijos clasificatorios pese a su correferencialidad. 
En el nivel referencial, los pronombres autorizarían mayor especi-
ficación según su pertenencia a las clases animado vs inanimado, 
apelando para ello a los sufijos clasificatorios de discretización.

4.2. cuantificación nominal contínua

Como se aprecia en el cuadro 3 (al final de la sección §3), el 
inventario de sufijos clasificatorios de discretización presta especial 
interés a la cuantificación contínua (cf. “talla”), valor que se ex-
presa igualmente mediante sufijos clasificatorios de discretización. 
Este tipo de cuantificación denota nociones de diminutivo (53) y 
aumentativo (54) y el recurso de algunos de ellos neutraliza, como 
se observa, la oposición entre nombres individuales y genéricos, 
pues ambos recurren a marcas comunes (ver la discusión avanzada 
en los dos últimos párrafos de la sección anterior §4.1).
 
(53)   a.  mamíí-ʦiβo              b.  ɯʔjóó-ʦiβo  c.  xojíí-ʦiβo    
 mujer- cls:diminutivo      pie-cls:diminutivo  barbacoa-cls:diminutivo
 jovencita            piecito                  barbacoita/estanteriita

(54) a.  tʲõhã́ã́-ɾɯna           b.   tʲoʔóó-ɾɯna  c. oʣáá-ɾɯna
               danta-cls:aumentativo      tabaco-cls:aumentativo  canilla-cls:aumentativo
               Dantota, sachavacaza       Cigarro/librote  Pantorilla

5. pistas diacRónicas

Los sufijos clasificatorios de discretización serían el re-
sultado de procesos de gramaticalización de nombres libres y 
de nombres truncados por aféresis. En efecto, en primer lugar, 
es posible identificar el origen nominal gracias a la relación 
semántica relativamente transparente entre entradas lexicales 
nominales y sufijos clasificatorios de discretización. Ése es por 
ejemplo el caso de tʲooɸo “nariz” y -tʲoɸo: la entrada lexical habría 
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dado origen al sufijo a través del cual se discretizan elementos 
como unidades “alargadas o cónicas y pequeñas” (ver ejemplo 
48, supra); de igual manera, ɸoo “casa” habría dado origen al 
sufijo discrétizador -ɸo “concavo”. Los sufijos resultantes de tal 
proceso de gramaticalización son formalmente reducidos: como 
se observa en los ejemplos arriba, una mora menos (reducción 
vocálica) respecto a los nombres de los cuales se derivarían. 

Otra pista diacrónica sobre el origen y la forma de los 
sufijos clasificatorios de discretización es aportada por un 
fenómeno original de composición nominal observable en sin-
cronía. En efecto, se trata de una subclase de nombres definida 
por su falta de autonomía sintáctica al formar compuestos con 
los pronombres demostrativos, numerales y de alteridad (pre-
sentados en la sección anterior; ver también Petersen, 2007). 
En los siguientes ejemplos se aprecia un segmento nominal 
que resulta de una operación de truncación por aféresis de un 
sustantivo independiente (55), que es pospuesto a las formas 
de base de pronombres demostrativos, numerales del uno al 
tres y sus derivados (56).

(55)	 a.	átʲaβa		 b.	 tʲaβa
  gallina	   

(56)	 a.	[bɯ_tʲaβa]3  b.	 tʲa_tʲaβa_ʔ	  c.	 aɲi̞ɾa_tʲááβa
  dem-gallina   uno_gallina_uno   otro_gallina
  esta gallina   una gallina   otra gallina

En sincronía, resulta enseguida evidente un paralelismo entre 
estos nombres truncados y ligados y los sufijos clasificatorios de 
discretización (ver los ejemplos en 57), en razón de su proximidad 
formal (una o dos sílabas) y distribucional (pospuestos y sufijados 
a la base pronominal). No obstante, son claramente diferenciables 
en cuanto a la referencia: las formas anafóricas compuestas con 
sustantivos individuales tienen un único referente23 (56); en tanto 

23 Este fenómeno de composición ha sido descrito en términos similares, en la misma área 
lingüística, como repetidores parciales (PETERSEN, 2007); fragmentos nominales (García 
& Gasché, 2007), para lenguas witotas; y como repetidores para el bora (SEIFART, 2005).
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que los pronombres sufijados con un morfema clasificatorio de 
discretización remiten a numerosos referentes (57).

(57)	 a.		[bɯ-kona]	 					b.	tʲa-kona-ʔ																			c.	aɲ̞iɾa-kóóna
  dem-cls:cilíndrico    uno-cls:cilíndrico-uno     otro-cls:cilíndrico
  a. este/a plátano/pocillo/ pilón/linterna/lata/canilla…  
  b. un(a) plátano/pocillo/ pilón/linterna/lata/canilla… 
  c. otro/a látano/pocillo/ pilón/linterna/lata/canilla…

Por lo demás, en algunos nombres genéricos con presencia 
latente o real (según la variedad dialectal) de un sufijo clasificatorio, 
que sí aparece obligatoriamente cuando se sufijan las marcas de 
número dual o plural (ver el ejemplo 30, en la sección §3.2.2.4, 
supra), nos autoriza a sugerir un estadio anterior de los nombres 
individuales en el cual las marcas clasificatorias habrían sido 
efectivamente sufijadas. La figura 4 ilustra un eventual recorrido 
diacrónico que culminaría en la forma actual de los nombres indi-
viduales (FAGUA, 2013).

radical-Cls  radical(-Cls)  radical
*ooʔɯ-ma  *ooʔɯ(-ma)   ooʔɯ  ‘homme’

Figura 4. Posible recorrido diacrónico de la forma de los nombres individuales.

6. a maneRa de conclusion

Señalamos que, a pesar de sus manifestaciones morfosin-
tácticas diferentes, el généro y el número (singular) interactúan 
permitiendo distinguir clases y subclases de nombres. Según una 
oposición binaria (animado vs inanimado), la categoría de género 
atribuye todo nombre de la lengua a uno de esos dos valores. La 
estrategia de cuantificación necesaria para referir a entidades dis-
cretas opera una segunda gran división del léxico nominal: de un 
lado, los sustantivos genéricos y densos (animados o inanimados), 
que recurren a sufijos clasificatorios para tal fin; y de otro lado, los 
individuales (animados), que como su nombre lo indica introducen 
directamente bajo su forma de citación (cf. radical) individuos o 
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unidades. Esta lengua ilustra entonces la presencia de dos sistemas 
de clasificación que interactúan: género (animado e inanimado) y 
número (sufijos clasificadores de discretización). Las (sub)clases 
de núcleos determinan además la estructura interna del sintagma 
nominal: presencia de modificadores cuando el núcleo es sustan-
tival y su ausencia con núcleos pronominales. En fin, los sufijos 
clasificatorios de discretización en pronombres que correfieren a 
nombres individuales sustentan la pertinencia de distinguir entre 
los niveles lexical y referencial al hablar de clases nominales.

En la bibliografía que aborda el tema general de la clasificación 
nominal (cf. Aikhenvald,  Corbett, Grinevald Op. cit.), se puede 
observar una división tipológica entre dos polos: género y clases 
nominales –que  Corbett aborda como un mismo fenómeno– y  
clasificadores. El ocaina, como lo hemos expuesto, permitiría 
ilustrar los sistemas híbridos es decir la coexistencia en una mis-
ma lengua de sistemas de género y de (lo que tradicionalmente 
se conoce como) clasificadores (cf. Baniwa, en AIKHENVALD, 
2007) y que nosotros  preferimos llamar sufijos clasificatorios de 
discretización, insistiendo con esta denominación en la operación 
de cuantificación que desempeñan.

Por otra parte, debemos subrayar el hecho de considerar aquí 
como nombres, de la subclase pronominal, los demostrativos, 
numerales de 1 a 3 y el de alteridad, lo que ofrece un enfoque 
alternativo al propuesto por algunos de los autores precitados, ya 
que según su perspectiva los sufijos clasificatorios constituyen 
marcas de concordancia al interior del SN. En ese mismo sentido, 
la clasificación de los nombres como genéricos y densos vs indi-
viduales focaliza la atención sobre la operación de discretización 
(función discretizadora), restando importancia tanto a la función 
clasificatoria, como a la función derivativa (creación de nuevas 
entradas léxicales) de estos sufijos y más bien pone de relieve 
su importancia en el plano referencial, al especificar y definir los 
referentes, y por ende su papel en el seguimiento e identificación 
de los referentes en el discurso.
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abReviatuRas y convenciones

. valores concomitantes
- Sufijo
-__> Sufijo discontínuo
_ Compuesto
= Enclítico
§ (sub)sección
ADJ Adjetivo
ADV Adverbio
CLS sufijo clasificatorio de discretización
DEM Demostrativo
DU Dual
fem / FEM Femenino
INDEF persona indefinida
(IN)ANIM (in)animado
IP índices pronominales
LOC Locativo
N1/2 nombre monovalente/divalente
N° Número
NOMZ Nominalizador
O/o Objeto
PL Plural
POSP Posposición
PRED Predicado
PRON Pronombre
S/s Sujeto
SG Singular
SN sintagma nominal
VB Verbo
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vAlENCE iN kATukiNA-kANAmAri NouN PhrAsEs
AND ThE NATurE oF GENiTivE ClAssiFiErs

Francesc Queixalós
CNrs

      

intRoduction

The main aim of this chapter  which unfolds and expands the 
basic ideas submitted in Queixalós (2005)  is to account from a 
syntactic perspective for the internal make-up of the “possessive" 
noun phrases in Katukina-Kanamari (henceforth KatKan). In doing 
so, I intend to offer an alternative and viable manner of viewing 
cross-linguistically the so-called genitive / possessive classifiers, 
by way of elucidating the syntactic hierarchy of the elements 
contained in noun phrases that include such “classifiers". I claim 
that the classifying function of such elements is at best peripheral, 
since what primarily motivates their existence is a set of formal 
morphosyntactic devices intended to take up other, more basic, 
functions. I further maintain that the typological notion of “pos-
session” is amply rooted in the rather uniform way languages with 
a long tradition of grammatical description encode what the term 
is supposed to mean, and appears as no appropriate cover term for 
the diversity of the phenomena argued to impinge on such a notion 
in a number of other languages. This, in turn, leads me to unveil 
the argument structure and valence properties of noun heads and, 
as a by-product, the formal isomorphism between a sub-class of 
KatKan noun phrases and the clause.
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1. genitive classifieRs

In many languages, a morpheme that is neither a case marker 
— affix or adposition —, nor a person referring form, obligatorily 
appears in phrases headed by a subclass of nouns when 1) the head 
bears the semantic role of possessed, and 2) a referring expression1 
— lexical or pronominal — located within the same phrase bears 
the role of possessor.2 I will label that type of morpheme GRN for 
reasons that will become self-evident as the description proceeds. In 
terms of syntagmatic disposition, the GRN intermediates between 
the head and the possessor expression or is closer to the latter. The 
complementary sub-class of nouns does not co-occur with any 
GRN. (1)-(2) belong to Mebengokre (SALANOVA, 2011), and 
(3)-(4) to Trumai (GUIRARDELLO, 1999, p. 76).

(1) kube	 	 o	 kà 
 NonIndian GRN canoe 
 ‘non-Indian’s canoe’   

(2) kube	 	 kra 
 NonIndian son 
 ‘non-Indian’s son’  

(3) Hakew-kate tahu 
 Raquel-GRN knife 
 ‘Raquel’s knife’  

(4) axos atle 
 child mother 
 ‘child’s mother’  

Such languages differ in the number of GRNs available. 
Mebengokre has one. Achagua (MELÉNDEZ, 1998, p. 52) and 
Trumai (GUIRADELLO, 1999, p. 76) have two, for ‘pet’ and 
other. Lenakel has five (DRYER, 20073), for ‘edible things’, (5), 

1  I.e. an expression apt to refer, independently of its actual referential / non-referential status.
2 “Possessed” and “possessor” are used here as a first approximation and will be reformulated 

below.
3 Reporting data from Lynch (1978).
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‘drinkable things’, ‘things to be planted’, ‘places’ and other. Kariri 
has about a dozen (RODRIGUES, 1997), Panare about twenty 
(MATTEI-MULLER, 1974), Ayoreo between twenty and thirty 
(FABRE, 2007). Some micronesian languages can have many more 
(LICHTENBERK, 1983). Lenakel, from Dryer (2007):

(5) nuw nɨk-k 
 yam GRN-1singular 
 ‘my yam’  

(6)  rɨm-k  ‘my father’
 father-1singular

Because of their sorting semantic function based on the kind of 
link to be established with a possessor, GRNs like nɨk in (5) have 
uniformly been labeled “classifiers”, with the qualification of “pos-
sessive” or “genitive” (CARLSON & PAYNE, 1989; SEILER,1995; 
GRINEVALD, 2000). Now, when the language displays one single 
GRN, like Mebengokre, which by definition does not classify 
anything while doing exactly the same task of joining an entity and its 
possessor, a consensual label seems much more difficult to establish 
(see section 3.1 for a gleaned but nonetheless impressive sample). 

In my opinion, GRNs are a unitary morphosyntactic cate-
gory, whatever the size of their series in individual languages. 
Since the category includes singletons, as in the examples above 
and language descriptions mentioned at the beginning of section 
3.1, their classificatory facet must be seen as unessential to their 
nature, and rather looking like an opportunistic bud on a formal 
device intended to serve some other more basic purpose such as 
expressing possession. In fact, I believe that all kinds of nominal 
classification are parasitic as grammatical devices: any of them 
can be seen as taking a ride on structures whose more fundamental 
function is that of quantifying (particularly discretizing mass no-
tions for counting), building reference (in determiner-like elements 
and oriented nominalizations), tracking a referent (agreement), or, 
as here, introducing a possessive relation between two entities.4 
4 In the same vein, François (1999) speaks of the “classificatory effect’’.
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Now, looking at the singleton as providing the basic formal 
properties of all GRN series enables us not only to account in a 
unitary fashion for its own apparently odd properties, but also 
have an insight on the multiple-GRN systems beyond their  at 
first sight  classificatory function, and, finally but nonetheless 
fundamentally, translate into morphosyntactic terms the semantic 
distinction between alienable / inalienable possession, which, as it 
is currently treated in descriptive work, can be somewhat mislead-
ing since the typological notion of “possession” itself has become 
a grab-bag cover for a number of not necessarily related semantic 
configurations. 

I will focus on the unique GRN displayed by KatKan,5 which 
I henceforth will refer to as single-GRN.

2. katkan: constituency

The KatKan language is highly configurational in the sense 
of having internally hierarchized complex constituents. The basic 
clause is predicate initial. Complex phrases are right headed, con-
taining a lexical element marked for dependence and preceding 
the head. See, successively, noun, postposition, verb, and auxiliary 
headed phrases in the following examples.

(7) [[Oki-na=]  pama]  Wura  
 Oki-dependence=  father  Wura 
 ‘Wura is Oki’s father.’   

(8) a ho:ki Kontan  [[Kopa-na=] katu]
 speak Kontan  Kopa-dependence= cOmitative

 ‘Kontan spoke with Kopa.’   

     b [[Kopa-na=] katu]  Kontan
 Kopa-dependence= cOmitative Kontan
 ‘Kontan is with Kopa.’  
 

5 A syntactically ergative language spoken by less than two thousand people in a vast area 
south of the middle Amazon, between the Purus and the Javari rivers, Brazil. Two main 
dialects have been identified so far (QUEIXALÓS & ANJOS, 2007).
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(9) [[Dapoma-na=]  buhuk]  poako 
 Dapoma-dependence= make  paddle 
 ‘Dapoma made a paddle.’   

(10) [[waik-nin=]  bak]  Yowai 
 sing-dependence=  BeGood  Yowai 
 ‘Yowai sings well.’   

The equal sign indicates that the dependence marker is, in 
actual pronunciation, clitized to the head — a morphophonological 
process known as head attraction (HAIG, 2008, p. 337; see also 
POMINO, 2008) —, which is a general trend in the language, also 
obtaining in domains external to that of marking dependence, as 
plural suffixation in

(11) wa-hi=  nuk 
 woman-plural= group 
 ‘a group of women’  

The phrases under study in (7)-(11) are pronounced, respectively

(12) Oki napama
 Kopa nakatu
 Dapoma nabu
 waik ninbak
 wa hinuk

The dependence marker -na= is then, grammatically, a case 
suffix, henceforth glossed “case” and assumed to be diachronically 
related to an homophonous allative suffix that as such endures no 
cliticization process since it is never followed by a head belonging 
to its same phrase. 
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(13) yo-dahu  wankurun hak-na 
 1singular-bring pot  house-allative 
 ‘I brought the pot to the house’   

As a case marker, the clitic -na= conveys the structural relation 
that a referring expression bears to its constituent’s head. In other 
words, it marks the internal argument of a governing head. Since 
an internal argument requires an overt expression in this language, 
extracting a noun phrase from its internal position leaves behind a 
pronominal prefix on the head. Compare the following to (7), (8) 
b and (9), respectively:

(14) [a-pama] Wura
 3singular-father Wura
 ‘Wura is her father.’ 

(15) [a-katu]   Kontan 
 3singular-cOmitative Kontan 
 ‘Kontan is with him.’  
 
(16) [a-buhuk] poako 
 3singular-make paddle 
 ‘He made a paddle.’  

As the predicative constituents in (7), (8) b, (9) and (14)-(16) 
show, complex phrases are headed by dyadic elements taking two 
arguments, one internal, one external. Thus, ‘father’, ‘with’ and 
‘make’ are divalent lexical entries in KatKan. Simplex phrases are 
headed by monovalent lexical entries, allowing only one argument, 
external to their phrase.

(17) [piya] Wura
 man Wura
 ‘Wura is a man.’ 

(18) [kodo]  Kontan 
 UpAbove Kontan 
 ‘Kontan is up above.’  
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(19) [ho:ki] Kontan Kopa-na= katu 
 speak Kontan Kopa-case= cOmitative 
 ‘Kontan spoke with Kopa.’(renumbered from (8))   
 

A brief scrutiny of the semantics of “possession” reveals that, 
in the preceding examples, the mapping of the internal argument 
on participant roles is characteristic of a structural (grammatical) 
case: -na= has no meaning per se, it selects a particular semantic 
role based on the lexical properties of the governing head. Thus, 
members of the class of divalent verbs as buhuk, ‘make’, typi-
cally project agents, but also experiencers (todiok, ‘hate’), stimuli 
(koro, ‘make some kind of noise repeatedly’), and others. Members 
of the postposition class project locations (naki), companions / 
instruments (katu), beneficiaries (ama), and so on. And members 
of the class of divalent nouns as pama, ‘father’, project relatives, 
as well as wholes (aok, ‘leg’), producers (apo:, ‘egg’), kinds (ba:, 
‘leaf’), recipients (wa:dik, ‘name’), and others. With one notewor-
thy exception, to be seen below, nothing in this language that can 
reasonably be called a “possessor” is associated with the internal 
argument of divalent nouns if “possessor” means the semantic role 
we talk about when speaking of “alienable possession’’. Since the 
common denominator of the entities denoted by the class of pama 
nouns is that they are conceived of as necessarily – intrinsically 
(BARKER, 1995) – linked to another entity, I will – counter an 
utmost common practice in typology – split apart the semantic 
role currently labelled “possessor” into “intrinsic linkee” and 
“possessor''.6 “Intrinsic linkee” as a semantically more abstract and 
inclusive role allows me to keep “possessor” for the very particu-
lar kind of link where, typically, an entity has entered some other 
entity’s personal domain (BALLY, 1926) and may at any moment 
be removed from it.7 So, divalent (inalienable) nouns must relate 

6 Or “possessor proper” as I will sometimes say to remind the reader of the narrow reading 
with which I use the term “possessor’’; see the following footnote.

7 “Transient possession and right to use or control an object” in Chappell & McGregor 
(1996) terms. Bally’s original phrase “sphère personnelle” is pivotal for Creissels (2001) 
characterization of the universal semantic contents of a unitary notion of “possession’’, 
whose prototypical dimensions include parts, kin, and belongings. However, 1) speaking of 
“sphère personnelle” for streets that have corners and mountains that have summits seems 
a bit farfetched; and 2) “sphère personnelle” unduly allows in notions that are radically 
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to expressions denoting intrinsic linkees, and monovalent nouns 
(alienable) can relate to expressions denoting possessors. Often in 
languages, different morphosyntactic structures are used to achieve 
such semantic associations. My contention is – Dahl & Koptjevs-
kaya–Tamm (1998)8 notwithstanding– that languages which give 
the two kinds of semantic relations starkly different – even dispa-
rate – formal treatments are sufficiently numerous across the world 
to illegitimate the unitary typological notion of possession as it is 
commonly used, and to call for the terminological move I suggest.

Symmetrically, and in the perspective of the present paper, 
distinguishing more fine-grained semantic roles inside what is 
sometimes called the “possessum” or “possessee” role is of little 
relevance. The head status held by the alleged “possessee” expres-
sion together with the argument structure conveyed by it are the 
only significant aspects. A different matter is the semantic role of 
the external argument of a predicate headed by a relational noun. 
I will get back to this issue below.

As we have seen, in noun phrases the intrinsic linkee is mapped 
onto an internal argument of the nominal head. On the other hand, 
possessors do not surface as arguments since the monovalent head 
has no slot for an internal argument. They have to be expressed 
as some kind of modifier, a circumstance that triggers a different 
formal make-up. In languages more familiar to linguists than Kat-
Kan, intrinsic linkees and possessors are often conflated in a single 
polysemic form,9 even though the distinction can be observed in 
other regions of grammar (differential access to incorporation in 
verbs, ethical dative, “possessor” raising, and, in English, post-
nominal genitive).10

extraneous to what it is supposed to cover for the purpose of feeding a unitary “possession” 
semantics. For instance, the whole deictic dimension beyond person. 

8 “[…] kinship and part-whole relations [are] treated together with ownership relations in 
language after language […].” See the following footnote in this respect.

9 A circumstance that is far from being alien to the miscellaneous contents of “possession” 
as a typological term. And to the view that divalent nouns are something special compared 
to monovalent nouns (DAHL & KOPTJEVSKAJA-TAMM, 1998). The bulk of languages 
unambiguously featuring two types of “possessive” noun phrases show in their very mor-
phosyntax that those phrases built on monovalent nouns are indeed the special sub-type. 

10  See Chappell & McGregor (1996) for a criticism of the basic / derived relationship entailed 
by “raising’’. 
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Clause predicates headed by nouns can be mono- or divalent. 
The second type of predicate will always contain an internal argu-
ment denoting an intrinsic linkee. Compare

(20) piya adu 
 man 1singular 
 ‘I am a man.’  

(21) Kontan-na= okpu adu 
 Kontan-case= son 1singular 
 ‘I am Kontan’s son.’   

Noun phrases containing the expression of possessors are built 
on quite a different mold than ones expressing an intrinsic linkee. 
In the former, a single-GRN morpheme wa intermediates between 
the head noun and the expression of the possessor. Compare mon-
ovalent heads a-b to divalent heads c-d, and note the agrammatical-
ity of monovalent heads without the single-GRN morpheme, e-f.

(22) a. Kontan-na= wa poako    b.   a-wa         poako
     Kontan-case= GRN paddle          3singular-GRN    paddle
    ‘Kontan’s paddle’          ‘his paddle’ 

 c.  Oki-na= pama    d. a-pama 
      Oki-case= father        3singular-father 
     ‘Oki’s father’        ‘her father’ 

 e. *Oki-na= poako  f. *a-poako
      Oki-case= paddle        3singular-paddle

The following examples show the same noun phrases now 
as predicates (renumbering two earlier examples as (23) c and d): 

(23) a.  [Kontan-na= wa poako]   itowun 
      Kontan-case= GRN  paddle   this 
     ‘this is Kontan’s paddle’    
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b. [a-wa  poako]  itowun
 3singular-GRN paddle  this
 ‘this is his paddle’  

c [Oki-na= pama]  Wura  
 Oki-case= father  Wura 
 ‘Wura is Oki’s father.’   

d [a-pama]  Wura
 3singular-father  Wura
 ‘Wura is her father.’ 

Now, the sequence [Kontan-na= wa] in (22) a, as well as [a-
wa] in b, are genuine noun phrases, placed on an equal footing with 
[Oki-na= pama] in (22) c and [a-pama] in (22) d, respectively. 
That is, the distribution of the afore mentioned […wa] sequences 
is the same as the one involving relational nouns such as ‘father’ 
(but see below for a restrictive remark). Compare, as external 
argument noun phrases of a verbal predicate:

(24) a yo-dyo  [Kontan-na= wa]
  1singular-catch Kontan-case= GRN
  ‘I cought Kontan’s one.’  

 b yo-hoho  [Oki-na= pama] 
  1singular-call Oki-case= father 
  ‘I called Oki’s father.’   

 c yo-dyo  [a-wa] 
  1singular-catch 3singular-GRN 
  ‘I caught his.’  

 d yo-hoho  [a-pama] 
  1singular-call 3singular-father 
  ‘I called her father.’  

Hence, the GRN morpheme is 1) a noun (N), able, as such, to 
head a noun phrase, 2) more specifically a member of the lexical 
sub-class that includes ‘father’ or ‘arm’, that is, a relational noun 
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(R) (i.e. divalent in terms of argument structure), and 3) semanti-
cally generic (G) since it denotes the class of entities that can project 
a link toward the entity bearing the participant role of possessor. 

Wa is, thus, the above announced exception to the exclusion 
of possessors from the category of divalent noun intrinsic linkees. 
One could say that in (22) a, the generic relational noun wa — 
unique of its ilk in the language — is obligatorily associated 
with an intrinsic linkee that, from the very meaning of the GRN, 
‘belonging’, turns to be a possessor.11 In sum, the binding between 
the single-GRN wa and the referring expression at its left is a 
particular instance of that obtaining between a noun like ‘father’ 
or ‘arm’ and the referring expression necessarily related to it: 1) 
semantically, an entity12 and its intrinsic linkee, and 2) formally, a 
divalent head and its internal argument. This, I contend, is what the 
very nature of so-called genitive classifiers turns out to be: a class 
of generic relational nouns 1) able to head complex noun phrases, 
and 2) required to relate a monovalent noun head to the expression 
of a possessor. The size of the class — from one to many — is 
therefore immaterial from the grammatical point of view. Hence, 
the classificatory function that these morphemes endorse when 
the class is not the singleton must be seen as an epiphenomenon.

At this point, the question arises of the syntactic status attached 
to the three positions held by nouns inside noun phrases headed 
by monovalent nouns such as (22) a, that I resume and renumber 
hereafter.

(25) Kontan-na= wa poako 
 Kontan-case= GRN paddle 
 ‘Kontan’s paddle’   

Poako’s position at the right end is that of the whole constitu-
ent’s lexical head. Similarly, I have argued that wa, ‘belonging’, is 
the head of its own constituent [Kontan-na= wa]. Both constituents 

11 I am aware of one unique instance of a language featuring a single-GRN whose meaning is 
not ‘belonging’: Luiseño, where the single-GRN stands for ‘animal’ (BICKEL & NICHOLS, 
2013, reporting data from KROEBER & GRACE, 1960, p. 82-83).

12 See below section 3 in fine for a more accurate approach.
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are noun phrases. In the latter, [Kontan-na=] is an internal argument 
of wa, but in the former, i.e. the whole of (25), [Kontan-na= wa] is 
no argument of poako since it lacks case marking. We are left with 
a syntactic relation of a modification kind between [Kontan-na= 
wa] and poako, unless we resort to the absence of any relationship 
at all, namely, apposition (e. g. SEILER, 1995; CROFT, 1990, p. 
31, among others). My reading of this sequence flies in the face of 
countless analyses (see several references in FABRE, 2007) that 
find it quite natural to speak of apposition on the grounds that in 
sequences similar to (25), ‘paddle’ and ‘belonging’ seem to co-refer. 
I am inclined to believe that few among the analyses carried out 
on particular languages come to grips with the prosodic configura-
tion of such purported appositions. As far as KatKan is concerned, 
the prosody of (25) is clearly that of a single constituent. We will 
return to the internal structure of (25) in section 4. 

3. possession in noun phRases

Before proceeding, a few typological distinctions are in or-
der regarding morphological devices that at first look may have 
appeared, in language descriptions, as related in some way to the 
form and / or the function of the foregoing notion of single-GRN. 
Taking as basic the relation of a divalent noun to its internal argu-
ment (PARTEE & BORSCHEV, 2003)  semantically its intrinsic 
linkee , often the relation of a monovalent noun to the expres-
sion denoting its possessor (proper) comparatively features some 
amount of formal complexity (but the contrary may exceptionally 
be true, see Nikolaeva & Spencer (2010), Krasnoukhova (2012, 
p. 87), Alvarez & Muchembled (2013)). Besides, speakers are 
sometimes led to deprive a divalent noun from its intrinsic linkee, 
and often the morphological device their language affords them 
mirrors one or another of those used for introducing a monovalent 
noun’s possessor. 

I will begin with a closer look at the nature of GRNs but before 
that, I wish to assert that the sub-category of “non-possessible” 
nouns  contrasting with “possessed” and “possessible” , so 
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often encountered in language descriptions as denoting mountains, 
air, forest, sky, rivers, tribes, etc., is, grammatically speaking, plain 
fiction. The grammar of the particular language that descriptions 
profess to account for is one thing, the culture in which the speakers 
are immersed is quite another. My guess is that there is no noun, 
whatever its meaning, that, given appropriate circumstances, the 
speaker cannot insert in a possessive construction. Typical instances 
are a KatKan speaker describing the way of life of the tribe in (26), 
and Mick Jagger singing (27):

(26) bara      tyo-pu ityowa       ityonin     naki 
 WildMeat      1plural-eat 1plural   forest/land/world    lOcative 
 ‘We eat wild meat in our land.’    
 

(27) Hey, you, get off of my cloud!

3.1 geneRic Relational nouns

The typological class of generic relational nouns comprises, 
on one hand, the members of so-called genitive / possessive clas-
sifier inventories, and, on the other hand, the single-GRNs. Cross-
linguistically the latter include, to quote but a few:13 

- a “genitival linker” kV in Lele (Nikolaeva & Spencer 2010),14 
- a “genitive exponent” mal in Iraqi (Rubin 2004),
- an “ad hoc postposition” õ in Mebengokre (Salanova & Reis 2011),
- a “postposition used for alienable possessor” (Salanova 2011),15

- a “generic possessive morpheme” hi in Cubeo (Chacon 2012 321),
- a “genitive relational noun” -kha in Madija (Adams Liclan & Marlett 1990), 
- a “generic relational noun” wa in Katukina-Kanamari (Queixalós 2005), 
- a “relational morpheme” -nɨ in Shawi (Barraza 2005 39),
- an “attributive particle” à in Lango (Nikolaeva & Spencer 2010),16

- a “dependizer” -nɨ in Shawi (Barraza 2013),
- a “ligature” ko’o in Ende (McDonnell 2005), 
- a “connective” tá / lá / yá in Mandingo dialects of Ivory Coast (Derive 1990 191),

13  Additional examples in Heine & Kuteva (2002, 245 ff.)
14  Reporting data from Frajzingier (2001).
15  “The one with the greatest semantic versatility.’’
16  Reporting data from Noonan (1992).
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- a “possessive particle” ko’o in Ende (McDonnell 2005), and a in Loniu (Dryer 
2013),17

- a “possessive prefix” e- in Munduruku (Picanço 2003), 
- an “invariant possessive marker” raj in Urarina, and kà- in Krongo (van Rijn 
2011),18

- a “marker of aptitude to be possessed” ka- in Wichi (Golluscio 1993),
- a “marker of alienable possession” õ in Jê (or Macro-Jê) (Rodrigues 1992), 
- an “alienator” u- in Kariri (Ribeiro 2002), 
- a “nominal applicative” u- in Kariri (Ribeiro 2003), 
- an unnamed nay in Tigrinya (Gebregziabher 2012).19

I can presume that this list, aiming at no representativity  not 
to say exhaustivity  obviates any comment as to the enigmatic 
face that single-GRNs present the linguists with. 

Cross-linguistically, GRNs are often credited with nouny prop-
erties either distributionally, or semantically, or etymologically, or 
the three altogether (MANESSY, 1964; MATTEI-MULLER, 1974; 
RODRIGUES, 1997; GRINEVALD, 2000; DOURADO, 2002; 
RIBEIRO, 2002; PALMER & BROWN, 2007 call them “generic 
nouns’’; BICKEL & NICHOLS, 2013, “possessive nouns’’; LE-
MARÉCHAL, 1998, p. 174, “possessible nouns’’). Surely, nominal 
distribution may be altered by the stage of grammaticalization at 
which we observe GRNs. The single-GRN õ in Jê might be a case 
in point. Also, the KatKan single-GRN. I said above that it has the 
distribution of a noun. I introduce here a restriction on this state-
ment. The GRN has actually acquired the capacity to enter a noun 
phrase as head of a modifier constituent, while relational nouns 
remain proscribed in such a position. Providing literal equivalences 
for the sake of clarity:

(28) yo-tohi:k [[Kontan-na=] wa]
 1-see    Kontan-case= GRN
 ‘I saw Kontan’s belonging.’  

17 Reporting data from Hamel (1994, p. 44).
18 Reporting data from Olawsky (2006) and Reh (1985) respectively.
19 Last sentence in the paper: “Another question that remains open in the overall discussion 

of the paper is the role and nature of nay in Tigrinya. We have seen that nay is one of the 
distinguishing elements of the two types of possession (ALP and IAP); but throughout the 
paper I haven’t said anything about it.” ALP stands for alienable and IAP for inalienable 
“possession’’. Nay occurs with the former.
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(29) yo-tohi:k [[Oki-na=] pama]
 1-see  Oki-case= father
 ‘I saw Oki’s father.’  

(30) yo-tohi:k [[Kontan-na=] wa] poako]
 1-see  Kontan-case= GRN paddle
 ‘I saw a paddle (which is) Kontan’s belonging.’  
 

(31) *yo-tohi:k  [[Oki-na=] pama]  piya] 
    1-see    Oki-case= father  man 
 ‘(intended:) I saw a man (who is) Oki’s father.’20   
       

Grammaticalization may also blur, by assimilation or partial 
fusion with the neighbor elements, GRN’s phonological integrity. 
In any event, KatKan wa has roughly the distribution of a divalent 
noun, but its etymology remains opaque so far.

By definition (cf. G), GRNs are sortal nouns (BICKEL & 
NICHOLS, 2013).21 Hence, their semantic correlates are classes. 
Of course, the noun phrase they head may always, by virtue of 
the extra-linguistic and / or syntactic environment(s), be exten-
sionally narrowed down to individual reference, as in (24) a, b. 
Because GRNs are sortal in nature they are prone to split into 
multi-member inventories, the members of which denoting more 
restricted kinds as the inventory grows. In fact, their size has no 
theoretical upper limit within the lexical class of divalent nouns 
endowed with generic semantics. The denotata of the members 
will also, unsurprisingly, deal with notions correlated with the 
semantic bond to be established between the possessed entity and 
the possessor (proper), of course from the more cognitively salient 
entity’s perspective, the possessor. Hence, their “function’’-based 
semantics (CARLSON & PAYNE, 1989; GRINEVALD, 2000). 
Notice that it is not necessarily so: in San Pedro Chinantec the two 
20 Another construction seems to convey this meaning:
 tyuku opatyin Tekon-na= aukdya
 die  child Tekon-CASE= sister
 ‘The child (who is) Tekon’s sister died.’
21 At present I do not see good grounds for recognizing Barker’s (2010) dichotomy between 

“sortal” vs. “relational” nouns as a terminological variant of my “monovalent” vs. “divalent” 
nouns. Sortal / relational are heterogeneous categories. 
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GRNs distinguish animate / non-animate (LASTRA, 2004), while 
they distinguish masculine / femenine in Hausa (NIKOLAEVA & 
SPENCER, 2010).22 Such a multiple split engenders the more or 
less large GRN inventories documented cross-linguistically. More-
over, the lack of a principled upper limit in size accounts for the 
osmotic character of GRN inventories, that is: the GRN inventory 
in certain languages seems to constitute an open class within that 
of divalent nouns (e.g. Micronesia, BICKEL & NICHOLS, 2013). 

Multi-GRN inventories may contain one special member that 
in some languages specifically denotes ‘belongings, owned things’, 
as in Paamese, where it contrasts with GRNs ‘for drinking’, ‘for 
eating’, and ‘for manipulating’ (LICHTENBERK, 1983; cf. also 
FABRE, 2007 on the Chaco languages), while elsewhere it is 
just intended to host anything which is not covered by the other 
GRNs, as in Panare (MATTEI-MULLER, 1974), or Chichimec-
Jonaz (LASTRA, 2004), where it allows the speaker to say ‘my 
church’, something impossible for the GRNs ‘dress’, ‘food’ and 
‘pet’. Let us label these two special GRNs respectively ownership 
and abstract. It is crucial to notice here that the entity to which 
any GRN is connected, including ownership and abstract GRNs, 
is stricty what I called above an intrinsic linkee, that is, a “seman-
tic” role whose contents is reduced to that of a participant whose 
expression is required so as to allow some other entity  appear-
ing in a wide range of particular semantic roles (part, etc.)  to 
be expressed. This is as much as to say that in the semantics of 
GRN grammars a possessor (proper) must be seen as a mere sub-
species of intrinsic linkee, and in this respect the most substantive 
issue to be addressed hereafter will be the way in which the noun 
heading the whole phrase  i.e. the monovalent lexical noun  
is semantically and syntactically related to the GRN. 

By definition (cf. R), GRNs are relational nouns. Hence, their 
argument structure is that typical of dyadic heads, that is, a confi-
guration by which an obligatory formal relationship is established 
inside a complex constituent between a governor and an argument. 

22 Reporting data from Kraft & Kirk-Greene (1973, p. 41-42).
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The formal parallel between phrases with divalent verbs and diva-
lent nouns as heads has led certain authors to speak of “transitive 
nouns” (PARTEE, 1997; BARKER, 2010). Such heads are dyadic 
due to their capacity to connect two core participants through a 
manner of existing.23 Resuming and renumbering a few preceding 
KatKan examples: in (32) make(paddle, Makoana); in (33) father(Wura, 

Oki); in (34) with(Kontan, Kopa).
24 Monadic heads do not interconnect 

participants, they merely describe the manner of existing of one 
participant.
   
(32) [[Makoana-na=]  buhuk]  poako
 Makoana-case=  make  paddle
 ‘Makoana made a paddle.’  

(33) [[Oki-na=] pama]  Wura  
 Oki-case= father  Wura  
 ‘Wura is Oki’s father.’   

(34) [[Kopa-na=] katu]  Kontan 
 Kopa-case= cOmitative Kontan 
 ‘Kontan is with Kopa.’   

While admitting that a GRN is “a two-place predicate that 
denotes a relation over a pair of entities” (NIKOLAEVA & SPEN-
CER, 201025), one must be wary of positing that in an expression 
like Oki’s father we face two participants, one of them expressed 
by Oki and the other by father, respectively the “possessor” and 
the “possessum’’.26 First, Oki is no possessor, it is an intrinsic 
linkee; second, father is no possessed entity, at most a linking 
entity; third – and whatever terminology we use for semantic roles 
–, father is not even an entity, it is a predicate just as make in (32) 
and with in (34). Where, then, is the missing participant in Oki’s 
23 This phrase is a cover term for the whole span of meanings conveyed by predicates, including 

existence itself.
24 For the sake of parallelism I follow KatKan’s formal hierarchy of arguments here, indepen-

dently of logics’ conventions.
25 The authors do not speak of GRNs specifically, but of relational nouns in general. The quote 

begins: “Inalienable possession is therefore understood grammatically as […]’’.
26 A misguided reading of noun phrases partly a consequence of not observing them inside 

complete independent clauses.
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father? The answer is in a quote from Barker (2010) concerning 
relational nouns, and adapted for my present purposes: 

(35) - [a person…]X 
 - [counts as a father27 only in virtue of standing in a particular 
    relationship with...]R
 - [another individual]Y 

[…]R is the predicate, headed by the relational noun father; 
[…]Y is its internal argument; and 
[…]X is its external argument, representing the hidden participant in the expres-
sion Oki’s father. 

With the lexicon and structure of KatKan (33): 

(36) [ [OkiY-na=] pamaR]  [WuraX]

Accordingly, GRNs are dyadic predicative expressions, pri-
marily lacking the capacity to denote entities. The semantic role 
realized by the external argument of a predicate headed by a diva-
lent noun  say, meronyms, kinship terms, and GRNs  is that 
of the participiant expressed by any “subject” of a (non-existential) 
nominal predicate: being included in a class.28 The dyadic argu-
ment structure of GRNs accounts for an order constraint on their 
occurrence within noun phrases. Not that of intermediating  as 
is actually the case in KatKan  between the monovalent noun 
head and the expression of the possessor, as has sometimes been 
alleged (HAIMAN, 1983). For instance in Pohnape the order is 
[GRN + possessor expression + monovalent noun] (GRINEVALD, 
200029). But that of, specifically, being contiguous to the expres-
sion of the possessor.

Something very different from GRNs are valence-changing 
devices.

27 “Friend” in the original.
28 “Class” comprising the singleton.
29  Reporting data from Rehg (1981, p. 184).
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3.2 playing with nominal valence

3.2.1 incReaseRs

An alternative means to have a monovalent noun related to a 
possessor is simply to turn it into a divalent noun. Languages with 
two clear valence sub-classes of nouns may resort to a nominal 
equivalent of verbal applicatives. Analysing Jê languages, Ribeiro 
(2003) coined the phrase “nominal applicatives” for what, in my 
view, are mere GRNs. Increasers  the only type of morpheme 
entitled to the label “nominal applicative”  have nothing in 
common with nouns, neither semantically nor distributionally. 
For instance, there is no structural reason  other than individual 
language conditions on order, and differently from GRNs  for 
an increaser to occur adjacent to the argument expressing the 
possessor. One instance of a language implementing an increaser 
is Kali’na (LESCURE, 2011): the suffix -lɨ enables a monova-
lent noun as ‘field’ to take an internal argument expressing the 
possessor, allowing, thus, the same morphology that appears on 
relational nouns. Compare

(37)  i-pɨ    ‘his wife’
 3-wife

 i-maina-l  ‘his field’  *i-maina
 3-field-increaser30

In Mam the incremental alternance is rendered by vowel 
lengthening (ORTMANN, 2014).31

30 In this example and a few others below some grammatical glosses are adapted to the present 
paper’s terminological choices.

31 Reporting data from England (1983, p. 67).
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(38) xaq   ‘rock’    n-xaaq=a           ‘my rock’
 rock      1singular-rock-nOn3

In Aguaruna a nominal and verbal suffix -hu32 increases in 
one place the valence of the phrase head (OVERALL, 2012), cf. 
b examples in (39) and (40). Moreover, the internal argument case 
marker is a -na suffix serving as genitive with the resultant divalent 
nouns, (41) a, and as accusative with object-taking verbs, (41) b. 
(Examples, selected for relative morphophonological simplicity, 
are all  except (39), from OVERALL, 2012  excerpted from 
OVERALL, 2007, pages 320, 63, 156; brackets mine).

(39) a.  nuwᵻ-m  ‘my wife’
     wife-2       
 b.  [utʃi-hu]-m  ‘my child’
   child-increaser-2 

(40)    a. au tsupi-hu-ka-mɨ
 distaldemOnstrative cut-1singularObject-intensiveaktiOnsart-3recentpastdeclarative

 ‘he cut me’ 
          b. wi numi-na tsupi-hu-ka-ta-himɨ-i
 1singular wood-case cut-increaser-intensiveaktiOnsart-immediate

    Future-1>2plural-declarative

 ‘I will cut wood for you-all.’  

(41)    a.  mi-na  utʃi-hu-hu33 
 1singular-case child-increaser-1singular 
 ‘my children’  
          b.   paampa-na yu-a-ma-ha-i
 plantain-case eat-HigHaFFectednessaktiOnsart-recentpast-1singular-
   declarative

 ‘I ate plantains.’ 

Pursuing the parallelism between nouns and verbs as to valen-
ce increase, the question arises as to the possibility of creating an 
additional argument place on basic divalent nouns. In Munduruku 
(GOMES, 2014 and p.c. April 2015) such a device has the effect 

32  Homophonous with a first person suffix.
33  {-hu-hu} → /hu/.

~



161

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

of causativizing the noun. The noun phrase in (42) also appears 
as what is traditionally labelled, in Tupi studies, a “possessive” 
predicate, (43).34 An interesting consequence of introducing an 
agent-like participant on a noun is that we get a divalent verb as 
the output, (44). As such, the latter may be passivized, (45).

(42) [	 tayxi]  i-parara 
 man  wife  3-BeAfraid 
 ‘The man’s wife is afraid.’   

(43) 	 tayxi 
 man  wife 
 ‘The man has a wife. (?lit.: the man’s wife exists)’  

(44) wamõat  	 o=su-tayxi-da 
 shaman  man  3subject=3Object-wife-increaser 
 ‘The shaman had the man get married.’   

(45) 					o=je-tayxi-da-at         wamõat   Ø-pe
 man      3subject=middle-wife-increaser-causative35 shaman  linker-by
 ‘The man was led by the shaman to get married.’
   

We will see in the next section that the parallelism in the 
adjustment of nominal and verbal valence can be pushed further 
than incremental alternance, but for the time being it seems worth 
noting how increasers may reveal the pervasiveness of nominal 
valence distinctions beyond noun phrases. An affinity between 
divalent nouns and incorporation in verbs has been documented 
repeatedly. In KatKan for instance (QUEIXALÓS 2015), where 
severe restrictions prevail on the incorporation of monovalent 
nouns. Now, in wayuu (or guajiro) the increaser not only allows 
for the possessor’s expression to enter noun phrases headed by 
monovalent nouns as in (46) b. It also turns the latter suitable 
for incorporation in “possessor” raising constructions as in (48) 
(ALVAREZ, 2010).

34 Plausibly an existential predicate.
35 In this language the passive is construed by reflexivizing a causative form of the verb (cf. 

French Il s’est fait renverser par un bus.)
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(46) a. nü-shi  Juan  b. jü-toleeka-se   Tareesa
    3masculine-father  Juan 3Femenine-bag-increaser Teresa
    ‘Juan’s father’    ‘Teresa’s bag’

(47) [ta-saka  a-shi-chi36]  Juan
 1singular-greet impersOnal-father-masculine Juan
 ‘I greeted Juan’s father.’  

(48) [ta-kuyamaja           a-luma-se-chi]                         chi                  alijuna-ka-(l)i

 1singular-build        impersOnal-shelter 

              -increaser-masculine     demOnstrativemasculine    NonIndian-article

       -masculine

 ‘I built a shelter for this non-Indian.’   

3.2.2 decReaseRs
Decreasing valence is another indirect, mediated, way of 

introducing a possessor participant.
Languages have means for suppressing one verbal participant. 

Passives, antipassives, impersonals, middles, are preferred devices 
for doing so. Likewise, those languages provided with divalent 
nouns may have to respond in a simple way to the speaker’s exi-
gency for suppressing the intrinsic linkee. This is achieved through 
the use of a valence-decreasing element whose effect is that of 
eliminating the internal argument position.37

Along with the incrementing suffix seen in the previous sec-
tion, Mam has a contrasting decreaser suffix (ORTMANN, 2014).38

(49) t-qan  ‘his / her foot’ qam-baj ‘foot’
 1singular-foot   foot-decreaser

Achagua (MELÉNDEZ, 1998, 54 ff.) shows the double-trig-
gered mechanism whereby the elimination of the linkee argument 
makes available the expression of the possessor. E:da, ‘hammock’ 
is a primary divalent noun, and as such it hosts directly the pro-

36 Alvarez calls “verbal complex” the sequences between brackets.
37 Haspelmath (2006) labels this kind of morpheme as derelationalizing or alienizing marker, sup-

posed to occur in Yucatec, Koyukon, Paamese and Cahuilla among others (see sources therein). 
Similarly, Stiebels (2006, p. 180; quoted in ORTMANN, 2014) calls it “antipossessive’’.

38 Reporting data from England (1983, p. 69).
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nominal expression of the intrinsic linkee, (50). When it comes to 
express the notion of ‘hammock’ independently of any intrinsic 
linkee, a valence decreaser suffix -ʃi occurs with the noun, such 
that the head noun will no more admit the person prefix, (51).

(50) nu-e:da  ‘my hammock’
 1-hammock

(51) e:da-ʃi  ‘a hammock’ *nu-e:da-ʃi
 hammock-decreaser     1-hammock-decreaser

Once the divalent noun has been dissociated from its intrinsic 
linkee, the resultant monovalent noun may resort to a specific mem-
ber of the small inventory of GRNs – the one meaning ‘belonging’ 
– in order to build a noun phrase that contains the expression of a 
possessor. The semantic difference between (50) and (52) lies in 
the nature of the intrinsic linkee in (50) and the possessor in (52): 
a maker vs. an owner, respectively.

(52) nu-ʃina: e:da-ʃi 
 1-GRN hammock-decreaser 
 ‘my hammock’  

3.2.3 satuRatoRs

Saturation is an even more economical means for intrinsic 
linkee suppression and, in some languages, the subsequent possibil-
ity of introducing a possessor: the noun’s primary formal valence 
is retained but a pronominal form void of reference saturates the 
internal argument slot. The saturator is either an ordinary person 
affix  generally third  in a non-referential acceptation, as in 
Chichimec (LASTRA, 2004) (54)  recycled saturator , or a 
primarily dummy member of the person series, as in Slave (van 
Rijn 201139) (56)  dedicated saturator.

39 Reporting data from Rice (1989, p. 228).
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(53) ko-ós é-nuu 
 1-house 1present-see 
 ‘I am seeing my house’  

(54) ur0-ós  é-nuu 
 3plural-house 1present-see 
 ‘I am seeing the house’  

(55) se-kwę́   ‘my flesh’
 1singular-flesh
 
(56) e0-kwę́   ‘someone’s meat (of mouse / caribou)’
 saturatOr-meat

In Slave the basic formal difference between mono- and di-
valent nouns relies on the contrast between optional / obligatory 
presence of the person prefix, respectively. The blocking of the 
intrinsic linkee slot for any participant by way of the place-keeper 
e- has the double effect of 1) turning the sequence e-kwę́  of (56) 
into a free-standing form equivalent to a monovalent noun, and 2) 
optionally allow it, as such, to take a new person prefixation for a 
possessor participant. Hence, (57) is functionally comparable to 
Achagua (52) (and, below, Sikuani piha-taxu in (63)). 

 (57) se-e0-
40 kwę́   ‘my (moose / caribou) meat’

 1singular-saturatOr-meat

Navajo is another language that uses a saturator for the same 
purpose, lending, for instance, ‘her milk (from her own breasts)’ 
vs. ‘something’s milk’ vs. ‘her (store-bought) milk’ (BICKEL & 
NICHOLS, 2013).41 In both languages the saturator is of the dedi-
cated kind, but in Cree (JUNKER, 2003), we have a third person 
recycled as a saturator. 

40  My segmentation here.
41 Reporting data from Young & Morgan (1987, p. 3). Slave and Navajo seem to feature the 

same formal means for one and the same functional purpose. But authors’ translations of 
examples differ as to the non-referential prefix: in Slave it seems to stand for a possessor 
(the owner), while in Navajo it looks like an intrinsic linkee (the whole or producer). My 
intuition - and thus I analyze the examples - is that the Navajo translation is appropriate and 
could correctly fit the Slave data. 
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An account for the syntactic status of the new participant, 
the possessor, is called for. The Cree situation is simpler than that 
obtaining in Slave or Navajo. In Cree, nouns take an obligatory 
argumental prefix to express the intrinsic linkee, (58) and (59). 
We have the two kinds of saturators, dedicated and recycled, each 
of them taking up one of the two tasks achieved by Slave and 
Navajo saturators: generate a free-standing form, (60), and open 
the possibility of expressing a possessor, (61). The dedicated one 
saturates the internal argument so as to yield a free form, (60). The 
third person prefix gets dereferentialized à la Slave or Navajo  
recycled saturator. However, unlike in these languages, it cannot by 
itself make available the expression of a possessor but must com-
bine with a suffixed increaser -im that does the intended task, (61). 
Otherwise said, in Cree we have overt evidence  the increaser  
for the creation of an argument position on an originally divalent 
noun. Morphologically, the noun has become trivalent. Semanti-
cally, it has just lost an intrinsic linkee and gained a possessor. So 
do Slave and Navajo, semantically, but their referential person 
prefix does not fill any position in the noun argument structure, a 
property that points to adjunct (i.e. modifier) status in spite of the 
identity of the person series.

(58) chi1-stikwaan   “your head” 

(59) u1-stikwaan   “his head’’

(60) mi0-stikwaan   “a head” 

(61) chu1-u0-stikwaan-im  “your1 head (but not your own)” 

So far I mentioned four different grammatical devices whose 
common and main function is  in languages that differently from 
Sikuani do not allow the mere replacement of a morphological 
series by another  to enable a head noun inapt per se to host the 
expression of a possessor (proper), establishing  such a relationship 
within the same phrase: 1) GRNs, whose inventory  including 
the singleton  exclusively comprises class-denoting members; 
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2) valence increasers, paralleling verbal applicative morphology 
or, more straightforwardly, any transitivizing morphology;42 3) 
valence decreasers, that turn monovalent a divalent noun, lending 
it access to some possessor introducing device; 4) saturators, re-
cycled or dedicated, which preclude actual reference to the natural 
intrinsic linkee (the animal providing the meat in (56)) so as to 
allow generating an extra relationship, this time to a possessor (the 
owner of the meat in (57)).

It should be stressed that none of these mechanisms / mor-
pheme-types is reducible to the other on formal grounds. An ad-
ditional clue that singles out GRNs, as compared to the other three, 
rests on the former’s propensity to exhibit some sort of gender-class 
agreement with the head noun (NIKOLAEVA & SPENCER, 2010), 
which increasers, decreasers and saturators do not.43

Moreover, the same language can display more than one of 
these formal means: Washo (BICKEL & NICHOLS, 2013)44 has 
GRNs and an increaser; Achagua (MELÉNDEZ, 1998) has GRNs 
and a decreaser (plus an increaser); Chichimec (LASTRA, 2004) 
has GRNs and a recycled saturator (third person plural, see (54)); 
Madija (ADAMS LICLAN & MARLETT, 1990) has the single-
GRN and a dedicated saturator; Cree (JUNKER, 2003) combines 
an increaser and a saturator. The four devices reviewed in this 
section should therefore count as different grammatical strategies 
converging, to some extent, at the functional level. The occurrence 
in one and the same language of more than one of these devices 
might point to some diachronic instability.

42 Including causativization. The formal affinity between agents and possessors (and between 
patients and intrinsic linkees) has often been noticed (e.g. in Tehuelche, FERNANDEZ 
GARAY, 2004, and Tongan, TCHEKHOFF, 1979, p. 268).

43 Conceivably, saturators might agree in the same way, e.g. third person obligatorily agreeing 
in gender-class with the “possessed’’, as in French. No instances of that are available to me.

44 Reporting data from Jacobsen (1964, p. 408, p. 468).
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3.2.4 lability

A fifth and even more simple way of introducing a possessor 
where it does not belong is lability. It has often been noticed that 
the same noun may behave as mono- or divalent without any of 
the morphological devices just mentioned. Lichtenberk (2009) 
labels this “fluidity’’, and quotes the term used by Lynch (1978): 
“overlap’’. In keeping with the equivalent phenomenon found in 
the realm of verb valence, I will resort to the term lability. Sikuani 
provides a good case for nominal lability. The di- / monovalent 
contrast surfaces in noun morphology through two mutually ex-
clusive adnominal person series, short / long. They respectively 
map onto intrinsic linkees and possessors. Only the former fills an 
internal argument slot. 

(62) *taxu      pe-taxu  ‘his foot’
   foot     3-foot

 kote  ‘forehead basket’ piha-kote      ‘his forehead basket’
 basket        3-basket

Common cases of lability consist in having divalent nouns 
whose intrinsic linkee is a whole, a substance, or a biological 
species, occur either prefixed by the person long forms, (63), or 
as free-standing words, (64).

(63) pe-taxu  ‘his (own) foot’  piha-taxu          ‘his (someone else’s) foot 45’
 3-foot   3-foot

 pe-bene     ‘powder of X 46’    piha-bene        ‘his powder (of X)’
 3-powder     3-powder

(64) baharaponü      haitabiaba                   pakuhinae    huyapihiwa         pitsihitsia 

 ThatGuy       LookForRepeatedly      then     LittleSister           InOrderToRape  

 ‘then, the guy kept looking for anyone’s little sister to rape her’    
 

45  In a (nowadays) fictitious cannibalistic scene. On an equivalent grammatical device in Cree, 
see a similar imaginary situation in Junker (2003): “a criminal collecting upper-lips!’’.

46 X being, for instance, dopa, a psychotropic substance extracted from the eponym tree.
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Although it seems that nominal lability mainly involves divalent 
nouns secondarily used as monovalent  an economical device for 
replacing an intrinsic linkee by a possessor, there may exist a sub-
class of nouns, let us say genuinely labile, for which the di- / mon-
ovalent contrast is not correlated to some primary / derived contrast. 
On the other hand, semantic distinctions remain clear  and rather 
stable cross-linguistically. One such noun in Sikuani is liwaisi, ‘story’. 

(65) pe-liwaisi  ‘the story about him’  piha-liwaisi ‘the story he tells’
 3-story     3-story
       liwaisi-yobehe ‘a few stories’
      story-paucal

Note that the opposite of lability is suppletion, which would 
establish for certain items  alledged to denote the same entity 
 the difference between mono- and divalent. From Kali’na (with 
third person i- seen in (37); LESCURE, 2011):

(66) i-wemɨ ‘his forehead basket’ kulukulu      ‘forehead basket’

3.2.5 adpositions

I rapidly mention here adpositions, in spite of their lack of 
interference in valence changes, for two reasons. First, since they 
themselves are divalent heads, they too may be put at work for 
enabling noun phrases with non argument-assigning heads to host 
the expression of the possessor, thanks to their own capacity for 
assigning an internal argument, just as GRNs do. And second, they 
partake with increasers, decreasers and saturators the fate of being 
mixed up with GRNs in some descriptions. Among languages that 
introduce possessors through genitival adpositions while letting 
intrinsic linkee arguments be merely juxtaposed to the head we 
have Djaru, Warrungu (Tsunoda 1996), Jeli (Haspelmath 2006)47 as 
in (67)-(68), and medieval French (Herslund 1996): la fille le roi. 
To what we could add a number of toponyms such as Château-
le-Comte, Essarts-le-Roi and so on.

47 Reporting data from Tröbs (1998, p. 167-169).
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 (67) Soma ra monbilo 
 Soma of car 
 ‘Soma’s car’   

(68) Soma  bulo-ni 
 Soma  arm-plural 
 ‘Soma’s arms’  

We may now go back to KatKan.

4 katkan: pRedicative modification

After having delimited the type of morpheme that the single-
GRN wa is and is not, I turn to the constituent structure internal 
to the noun phrase and more particularly to the syntactic relation 
that obtains between the head noun and the GRN. 

Once discarded the apposition hypothesis, there seems to 
be but one way out: modification. Instances in KatKan of a noun 
modifying a noun, in that order, include

(69) poaman  po:k 
 wood  canoe 
 ‘wooden canoe’  

It has been adduced (PALMER & BROWN, 2007, quoted by 
LICHTENBERK, 2009) that, in the Oceanic branch of Austrone-
sian, the internal hierarchy in noun phrases containing a GNR is 
one in which the GRN counts as head. It makes sense semantically: 
in a language with basic [head + dependent] order, a sequence 
[my-pet cat] would be expressing something like ‘my pet (which 
is) (a specimen extracted from the class of) cat(s)’. It remains to 
be seen how much of the basic noun phrase internal structure is 
preserved by such an assumption.48 As said in the constituency 
section above, 2, KatKan is starkly rigid as far as internal order of 
constituents below the clause level is concerned, particularly the 
head final constraint, as in (69).

48 Lichtenberk notes that “this analysis is not without problems’’. In my view, one of them 
might be cases of switching in head / dependent order as purported in a number of language 
descriptions. See Foolen (2004) for head shift phenomena and their pragmatic motivations.
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My main contention in this paper is that we are facing a genu-
ine noun phrase (distribution in the clause, lexical noun as head) 
but its internal structure is also that of the clause, with a divalent 
predicate head, wa, and two arguments: internal Kontan-na=, exter-
nal poako. Given that the language is head final in noun, verb and 
adpositional phrases, but predicate initial at the clause level, (70) as 
a clause and (25), renumbered (71), as a noun phrase strictly display 
the same configuration except for the constituency hierarchy since 
poako in (71) is a head. (72) shows (71) in a typical noun phrase 
position, that of the external argument of a monovalent verb.

(70) [[Kontan-na=] wa] [poako] 
 Kontan-case= GRN paddle 
 ‘The paddle is Kontan’s.’   

(71) [[[Kontan-na=] wa] poako] 
 Kontan-case= GRN paddle 
 ‘Kontan’s paddle (lit.: [the paddle (that is) [[Kontan’s] belonging]])49’ 
  

(72) [datikan] [Kontan-na= wa poako] 
 sink  Kontan-case= GRN paddle 
 ‘Kontan’s paddle sank.’    

The syntactic relation in the complex noun phrase (71) be-
tween the noun poako and the wa phrase is thus double-faced. From 
the clause perspective, it is one of a subject, ‘paddle’, coupled to a 
nominal predicate denoting a class of entities, ‘Kontan’s belong-
ings’, semantically an inclusion. From the noun phrase perspective, 
it is one of a head, ‘paddle’, and its non-argumental dependent, 
‘Kontan’s belongings’, semantically a modification comparable to 
that brought about by relative clauses or, in other languages, verb 
participles and certain sub-classes of adjectives.50 In categorial 
grammar terms, the wa phrase is an argument’s modifier (cf. red 
49 Somehow this literal glossing shows that KatKan wa constructions do justice to Barker’s 

(1995) assumption on the English double genitive book of John’s as a reduced partitive.
50 See Gil (2013) for formal affinities between genitives and relatives in Minangkabau and 

Jewish Arbel dialect of Aramaic. Croft (1995), reporting data from Schaub (1985) on Ba-
bungo, notes  as is well known for Bantu languages in general  that agreement in class 
between modifiers and head nouns is identical to that between verbs and their arguments.
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apple in ASHER, 2011, p. 42), that is, a functor that, applied to a 
variable, returns a sub-type of the variable’s value. The output sub-
type is the value of the whole noun phrase: ‘a paddle of Kontan’s’.51 

Obviously the single-GRN in KatKan as well as GRNs in 
other languages are far from playing any role in valence matters: 
since their internal argument  expressing the possessor  is 
no argument of the monovalent head noun, the latter retains its 
original valence. This represents a substantial discrepancy with 
Queixalós (2005).

Resuming the considerations on word order, we saw that 
cross-linguistically there exists no such thing as the purported ob-
ligation for a GRN to linearly intermediate between the head noun 
and the expression of the possessor. Rather, the GRN just needs to 
be contiguous to its internal argument, semantically the possessor 
(section 3.1 in fine). Plausibly, the intermediation assumption is a 
sub-product of the failure in identifying the very formal nature of 
GRNs. In a head final language such as KatKan, the embedding 
of a [dependent + headGRN] constituent in the dependent position 
of the hosting constituent will necessarily end in [[dependent + 
headGRN]dependent + head]. Hence, the apparent intermediate position 
of the GRN. It goes without saying that this should hold, the other 
way around, for head initial languages. See, for instance, Lenakel 
(DRYER, 2007):

(73) nauanu [iimwa [Nasu]] 
 village GRN52 Nasu 
 ‘Nasu’s village’   

Now, in view of the perfect mapping of constituent orders 
between the KatKan complex noun phrase (71) and the clause 
(70), one may wonder whether order within the noun phrase is 
an inheritance of the clause structure  predicate initial53  or 
merely the result of constraints at work exclusively inside the noun 

51 See also Partee & Borschev (2003) on the predicate status of modifiers.
52 Lenakel is a multi-GRN language (see above). The GRN iimwa means ‘place of’.
53 It should be clear that the issue bears on the “subject” / predicate relative order, not the verb 

phrase internal order.
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phrase  dependent initial. Lenakel is no useful evidence since, 
as in KatKan, order in clause and order in noun phrase are isomor-
phic. In contrast with these two languages, Wayampi, which has 
two GRNs  wild vs. ‘domestic animal’ , exhibits discrepancy 
between clause order  predicate final  and internal noun phrase 
order  dependent initial , as the two following examples show 
(COPIN, 2012, p. 182):

(74) [[yaja  lima]        malakaja]        e-j 
    sailor  GRN         cat                     1singular-scratch 
 ‘The sailor’s cat scratched me.’    

(75) [[o=emija] paa]  n=o-u=i 
 3=rgn  paca  negatiOn=3-ingest= negatiOn 
 ‘He did not eat his paca.’   

I assume that the hosting noun phrase imposes its own con-
straints, but I have to leave open the question until such time as 
additional cross-linguistic evidence together with some principled 
justification54 become available. 

5. adnominal peRson in diachRony

Section 2 provided several KatKan examples containing per-
son prefixes with nouns, verbs and postpositions, (14)-(16), also 
(22)-(24). In the present section I will argue in favor of a diachronic 
scenario whereby KatKan is at present in a stage where a possessive 
proper series of freestanding forms is being implemented out of, 
mostly, a combination of the bound series and the single-GRN wa. 
Some evidence will be provided that shows a similar evolution in 
other languages. To begin with, see the KatKan prefix, free pronoun, 
and possessive series, in that order. All the series are divided in three 
54 One such  albeit plausibly partial  justification might be: in a number of languages the 

finite clause structure can be diachronically traced back to that of nominalized verb noun 
phrases (HIMMELMANN, 1991 for Philippine languages; SASSE, 1991 for Maya; GIVÓN, 
1993 for Ute; GILDEA, 2008 for Carib; ALVES, 2008 for Jê; MAHIEU, 2009 for Inuit; 
QUEIXALÓS, 2013 for KatKan; pace to ABNEY, 1987, who puts forward the determiner 
phrase hypothesis by synchronically projecting the clause structure onto the noun phrase); 
since finite clause internal order is doomed to endure strong pragmatic pressures, in some 
languages it has undergone changes in its basic order, while not in others.
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persons and two numbers. The focus is on the possessive series, 
(78), whose members appear as noun phrases by themselves, (79), 
or inside noun phrases as prenominal modifiers, (80).

(76)  singular plural
 1 yo- tyo-
 2 no- na-
 3 a- ma-

(77)  singular plural
 1 adu adik
 2 idi:k idi:ki
 3 anyan anyan-hi= nuk55

(78)  singular plural
 1 atya ityowa
 2 inowa idi:ki-na= wa
 3 awa mawa

(79) inowa, tyo-io! 
 2 1plural-brother 
 ‘It’s yours, our brother!’  

(80) Ayobi-na= ho:na atya poako 
 Ayobi-case= take 1 paddle 
 ‘Ayobi took my paddle.’    

Let us have a closer look at the (78) series. It is worth noticing 
from the outset that in one dialect, the sequence -na= wa in, say, 
Kontan-na= wa of (22), ‘Kontan’s one’, is pronounced [nowa] 
while in the other it retains the etymological pronunciation, [nawa]. 
It seems natural to assume that morphophonological erosion  
here, vowel assimilation  is at work in sequences both frequent 
in discourse and totally stable as to the order of their elements. Re-
member that na is procliticized to the head, in this case the GRN. 
Abundant and complex morphophonology at one boundary of the 
divalent nouns is well documented (e.g in Chichimec, LASTRA, 

55 Glosses for the sequence -hi= nuk are supplied in example (11).
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2004) and commented (e.g. NICHOLS, 1988).56 I assume that, in 
the same vein, some sort of phonetic drifts are responsible for the 
more or less severe irregularities displayed in the possessive series 
if we take as its point of departure a sequence [personal prefix - 
GRN wa]: the third person is totally transparent, a-wa, ma-wa; 
the second person plural shows, instead of the bound form, a free 
pronoun idi:ki that is treated as a noun, whereby taking the case 
marker; the second person singular is irregular as to the prefix 
no-; the first person still has the GRN visible in the plural form, 
but the singular is maximally irregular. This is as much as to say 
that the divalent noun prefix series is primary and the possessive 
is diachronically derived. 

The evolution outlined here for KatKan is remarkably in 
tune with the creation of a possessive series in Kpelle by phonetic 
compression of a sequence containing a personal form followed 
by the single-GRN (MANESSY, 1964). Comparative evidence 
from the Mandé language family shows that Kpelle evolved from 
(81) to (82). 

(81) ku w	 hee 
 1plural GRN clothing 
 ‘our clothing’   

(82) kuo hee 
 1plural clothing 
 ‘idem’  

The reader will remember that I mentioned (section 3.2.4) Si-
kuani as a language provided with short and long adnominal person 
prefixes. See the entire series in (83). In the light of the foregoing 
discussion on KatKan and the phonetic affinity between both series 
in Sikuani, it seems reasonable to assume a similar evolution from 
the short series to the long one via a hypothetical single-GRN *ha, 
absolutely opaque at present on phonetic grounds.

56 Some sub-systems of declension classes (Nichols & Bickel (2013) mention Amele, Anêm, 
Cuyavava and Chichimec-Jonaz) along with construct states (Semitic and other linguistic 
domains) might represent the final stages of this same diachronic process.
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(83) 1 ta-  taha-
 2 ne-  niha-
 3 pe-  piha-
 4 wa-  waha-     
 

In view of the innovative character of formal tools for express-
ing possession proper in grammars where the mono- / divalent 
contrast obtains in the sub-classification of nouns (see HEINE, 
1997; DAHL & KOPTJEVSKAJA-TAMM, 1998; CREISSELS, 
2006), I raise the following diachronic hypothesis: double series of 
adnominal person forms correlated to the valence of the host noun 
as short for divalent / long for monovalent have their origin in the 
creation of the long counterpart based on a sequence [personal affix 
+ single-GRN], whatever the actual order. Thus, the long prefixes 
in Sikuani would harken back to 

(84) 1 ta-ha-
 2 ne-ha-
 3 pe-ha-
 4 wa-ha-

The drift toward phonetic differentiation away from the 
etymon is the hallmark of a sequence of morphemes being gram-
maticalized as a single unit. In Sikuani much less drastic than in 
KatKan: ne-ha- > niha-, pe-ha- > piha-.

An indirect relic evidence for the former generic relational 
noun nature of -ha- is the synchronic compatibility of long forms 
with gender-class suffixes,57 a fact that starkly distinguishes the 
series from the short form series, and makes -ha- distributionally 
closer to nouns. Compare

(85)  *ta-nü
 taha-nü ‘my animal’ Sikuani-nü ‘a Sikuani man’ 

 1-masculine  Sikuani- masculine   

57 Gender distinctions only involve animates: marked feminine for women, unmarked masculine 
for men and animals. 
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 Thus, a noun phrase ‘my dog’, once identical in structure to 
KatKan single-GRN noun phrases, (86) a, would eventually have 
been reanalyzed as (86) b.

(86) a.  *ta-ha  awiri   b.  taha-awiri
        1-GRN dog       1-dog

Cubeo (CHACON, 2012, p. 321-322) and Ocaina (FAGUA, 
2013, p. 167) are other languages to the point. See Krasnoukhova 
(2012, p. 75) for a larger sample.

6. synthesis and final RemaRks

Describing KatKan complex noun phrases has allowed me 
to disclose several structures that do not fit the current description 
of similar phenomena in various languages, and to suggest a few 
adjustments both in the way these phenomena are accounted for 
and in the contents of some typological notions that in my opinion 
fail to adequately capture the cross-linguistic empirical facts.

Based on their inherent valence, KatKan sub-classifies nouns 
into monovalent and divalent. Accordingly, nouns as heads of noun 
phrases provide two different syntactic statuses to other nouns oc-
curring as dependents inside the same constituent. Divalent nouns 
assign a position of internal argument. Monovalent nouns can only 
combine with modifiers. In the latter case, the proper syntactic re-
lationship between the head noun and the modifier noun is that of, 
respectively, an external argument and its predicate. A sub-species 
of this structure occurs when the predicate hosted within the noun 
phrase is itself a noun phrase headed by a divalent noun that assigns, 
in its turn, a position of internal argument. The noun heading the 
predicate constituent is a grammaticalized generic relational noun 
(GRN). Such formal configuration conveys the functional notion 
of possession stricto sensu. 

I am unable at present to say anything substantial on the issue 
of whether the observed isomorphism, in KatKan and other lan-
guages, between constituent orders inside the noun phrase and in the 
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clause is something that echoes individual language idiosyncrasies 
or a general cross-linguistic  not to say “universal”  empirical 
fact. My intuition is that clause syntax together with noun phrase 
internal syntax seen as diachronically related structures may shed 
some light on this question (isomorphism as a consequence of 
nominalized verb noun phrases being reanalyzed as independent 
finite verb predicates, plus: constituent order in clauses as subject 
to comparatively quick changes due to pragmatic factors), and 
probably suggest a switch in perspective to theoretical models that 
see the noun phrase  more precisely: the determiner phrase  
internal structure as reproducing synchronically that of the clause.

The nature of so-called genitive classifiers in typology boils 
down to that of grammaticalized generic relational nouns. The 
single-GRN is nothing formally different, its only peculiar prop-
erty being that it shapes a one-element set. The sortal character 
of generic nouns has given raise to the notion of “classifier”  
stemming from the exotic appearance of the prolific inventories 
observed first by anthropologists then by linguists in Oceanic lan-
guages. As an undesired effect, the classification facet of GRNs 
has obscured the formal identity between the GRNs ascribed to 
multiple-member inventories and the single-GRN. Hence, the any-
thing but cogent characterization of the single-GRN in individual 
language descriptions. 

A further inadequacy seems to be uncovered by the very exis-
tence of the single-GRN. The lure for the classificatory function of 
GRNs has blurred their basic motivation, once again mainly formal: 
to head of a noun phrase provided with an internal argument, which 
is what relational nouns commonly do. GRNs’ inherent semantics, 
‘pet’, ‘tool’, ‘edible’, ‘belonging’, etc., has the internal argument 
project a semantic role that roughly conforms to, or at least inclu-
des, that of possessor proper. As a sub-product of this, the GRN 
allows, through embedding, the occurrence of a noun expressing 
a possessor inside a phrase headed by a noun unable by itself to 
assign an internal argument position. This semantic intermediating 
task accomplished by GRNs between nouns expressing the posses-
see and nouns expressing the possessor has in its turn contributed 
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to screen even more the primary raison d’être of GRNs, that of 
simply heading noun phrases.

Since GRNs lend themselves to be recycled as a facilitating 
means for introducing a new participant, they may at first sight 
appear as being involved in valence changing processes. They do 
not. The expression of a possessor can in effect require valence-
changing devices in a variety of languages, but such devices are 
most different formally from GRNs. They include increasers, 
decreasers, saturators and lability.

The need58 for routinely expressing a possessor proper inside 
the noun phrase may wind up creating a second series of adnominal 
pronominal forms out of sequences comprising older adnominal 
pronominal forms and a maximally unrestricted GRN like ‘belong-
ing’. Such a chronological scenario points to an insight that in and 
of itself might lead to a credible and worthwhile research agenda: 
the primacy of “inalienability” in grammar and cognition.

The next victim of linguistic exotism  perhaps, more ac-
curately, of linguistic ethnocentrism  is the catch-all notion 
that “possession” has turned out to be in typology: basically the 
function attached to any structure that translates what in familiar 
languages is rendered through genitive noun phrases and posses-
sive pronominal forms. It seems to me highly implausible that the 
disparity of means that languages appeal to in order to portray 
such allegedly unitary function should correlate to any universal 
cognitive dimension. If this intuition is right, the typological term 
of possession must be seen as void of sense. Of course, the metrics 
for such “disparity of means” is yet to be implemented. But let me 
comment, as a formulation of what I have in mind when speaking 
of disparity, on the following quote from Dryer (2007) on Lenakel: 

(87) In contrast,59 with pronominal possessors in alienable possession, the same 
possessive suffixes are attached to one of five ‘possessive classifiers’ which 
follow the possessed noun.

58 Perhaps correlated, in some cases, to socio-cultural conditions (QUEIXALÓS, 2005).
59 To “inalienable possession’’. 
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More familiar languages display one single “possessive” series 
for both types of noun phrases. Their morphological commonality 
with Lenakel  “the same possessive suffixes” in (87)  would 
supposedly validate the assumption of one and the same function 
conveyed, namely “possession’’. Now, let us examine my reword-
ing of Dryer’s assessment on Lenakel. 

(88) In contrast, to express a pronominal possessor with a monovalent noun, 
the latter must be followed by a full noun phrase comprising one of five gram-
maticalized generic divalent nouns as head, together with its internal argument 
represented by the same adnominal person series of suffixes.60

The nominal nature of GRNs highlighted in the syntactically 
restyled phrasing (88) not only does justice to the role of GRNs 
inside the noun phrase, but unveils the heterogeneity, beyond identi-
cal or similar morphology, of the hierarchical structure displayed 
by both noun phrase types.61 The current notion of possession 
conceals that heterogeneity. My guess is that, would linguists have 
approached the facts under scrutiny from a perspective more recep-
tive to the internal syntax of noun phrases, the typological notion 
of possession would to-day appear under a radically different light. 
For instance, it would not treat as highly marked something  i.e. 
inalienability  that on the face of it is clearly unmarked.62 Be 
that as it may, I suggest, as a first prophylactic step, that we split 
the current semantic role of “possessor” into possessor proper vs. 

60 It is time for me to insist on the fact that there cannot be - much on the contrary - any principled 
incompatibility between the typological, even the functional, approaches to language(s), and a 
firm attention toward the formal facet of grammar. As one instance of this, see Nichols (1998):

 “[…’alienability’.] It is simply a formal split in the marking of adnominal constructions, 
with the more fused or archaic of the two marking types associated with exactly those nouns 
that are most often possessed.’’

61 The claim (section 3.1) that the possessor proper is, semantically, but a sub-species of the 
intrinsic linkee does not invalidate this notion of heterogeneity: the possessor surfaces as an 
argument of the GRN, not of the lexical noun – “the possessed” – heading the whole phrase. 
Thus, the issue is strictly that of noun phrases hosting noun phrases, and any conceivable 
relationship between the possessor and “the possessed” stems from the semantics that, as 
an output of the internal syntax, the whole noun phrase brings about, not from “possessive” 
morphology.

62 Nichols again, (1986): 
 “[…] describing the world’s languages in standard theoretical terms is not merely Eurocentric 

distortion, but in fact forces the unmarked grammatical structure [head-marking, FQ] into 
a framework devised for the marked type [dependent-marking, id.].’’
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intrinsic linkee, the latter corresponding to “possessors” of things 
like mother-in-law, blood, soul, smell, leaf, name, corner, (country) 
capital, price, absence, refusal, behalf, and so on. A corollary of 
this is that we would do well (counter Dahl & Koptjevskaja-Tamm 
(1998) and the spirit of expressions like “(in)alienability parameter” 
(KRASNOUKHOVA, 2012, p. 86), “split possession” (STOLZ et 
al., 2008), or the more common “(in)alienable split’’) in consider-
ing as something special the grammars that codify in a uniform 
manner possessors and intrinsic linkees. 
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os Dois DiFErENTEs TiPos DE siNTAGmAs NomiNAis 
ComPlExos Com NúClEo vErbAl EsTATivo 

DA líNGuA GuAjá 

marina maria silva magalhães 
(universidade de brasília)

intRodução

O Guajá é uma língua do subgrupo VIII da família Tupí-
Guaraní, de acordo com a classificação de Rodrigues (1984/85) e 
Cabral (1996), falada por cerca de 400 indígenas que habitam o 
noroeste do estado do Maranhão, no Brasil. A partir da apresentação 
do quadro da situação sincrônica da língua (classes e subclasses) e 
das diferentes estruturas sintagmáticas, propõe-se, neste trabalho, 
que o sufixo nominal -a1 da língua Guajá seja o núcleo funcional do 
sintagma nominal ao qual ele se anexa. A proposição de tal hipótese 
justifica-se ao compararmos a estrutura de dois diferentes tipos de 
sintagmas complexos que têm verbos estativos como núcleo: um 
sintagma nominal genitivo (1), resultante da nominalização do 
núcleo verbal, e um tipo de sintagma nominal denominado aqui de 
sintagma nominal lexicalizado (2), como ilustrado abaixo. 

1 Denomino de “sufixo nominal”, termo emprestado de Barbosa (1956), o sufixo que ocorre no 
Guajá exclusivamente em nomes, sendo marcado não apenas naqueles que exercem funções 
nucleares principais (sujeito e objeto de predicados verbais), mas também em nomes que 
apenas se referem aos argumentos nucleares, e que exercem funções não argumentais, como 
a de um sintagma nominal externo, isto é, deslocado da oração, nomes com função de aposto 
explicativo e nomes com função de núcleos de predicados equativos. Tal sufixo tem sido 
denominado de diferentes maneiras nos estudos sobre as línguas da família Tupí-Guaraní: 
Rodrigues, ao descrever a língua Tupinambá, referiu-se a esse morfema como marcador 
de “caso argumentativo” (Rodrigues 2001a, antes chamado também de “caso argumental”, 
1996); Seki (2000), em sua Gramática do Kamaiurá, referiu-se ao sufixo -a como marcador 
de “caso  nuclear”; e Queixalòs (2006, p. 263) propôs uma hipótese sobre o sufixo -a para 
família Tupí-Guaraní, denominando-o de “referenciante”.
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(1) i-ko         r-amãj-ha-ker-a                       Ø-japo     wa’ĩ      Ø-pepe
 3-roça     R-ser.grande-NZR-RETR-N       3-fazer   babaçu   R-dentro
 ‘Fez uma roça grande dentro do babaçual.’

(2) jahy  r-amãj-a          a-japo                   ta
 lua   R-ser.grande-N  1-fazer/desenhar    PROJ
 ‘Eu vou desenhar a lua cheia (lua grande).’

No tipo de construção representada por (1) o verbo estativo 
‘ser grande’ deve receber o sufixo nominalizador para constituir 
um sintagma nominal cujos componentes são sintaticamente ati-
vos, enquanto (2) representa uma construção em que tal sufixo 
não está presente e, ao contrário da anterior, não é produtiva (isto 
é, é mais limitada).

Para explicar a coocorrência dessas duas construções, propõe-
se a hipótese diacrônica de que a necessidade de tal nominalizador 
surgiu quando um núcleo lexical, como o representado pelo verbo 
estativo ‘ser grande’ tornou-se incapaz de constituir um sintagma 
nominal com componentes sintaticamente ativos. O exemplo em 
(2) representaria, então, um estágio em que não havia a necessidade 
de o sintagma nominal genitivo ocorrer com um nominalizador. 
Tal possibilidade de construção teria se perdido como mecanismo 
sintático, mas sido conservado na língua como um mecanismo, 
ainda utilizado, de criação de novas unidades léxicas.

Assim, propõe-se que, tanto em (1) quanto em (2), a estrutura 
seja  [[SNmodificador]-DETnúcleo], sendo (1) uma construção genitiva 
mais recente decorrente de (2). De acordo com essa hipótese, a 
construção em (1) seria do tipo [[SNgenitivo]-a],  e a em (2) do 
tipo [[SNlexicalizado]-a].

1. classes e subclasses de veRbos e nomes

Para que seja compreendida a diferença entre os dois tipos 
de SN citados, faz-se necessário uma breve descrição das classes 
e subclasses lexicais do Guajá, levando em consideração, primei-
ramente, a sua valência2.
2 Refiro-me à noção de valência entendendo-a como o número de argumentos de um núcleo lexical.
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No que diz respeito às classes de palavras e aos sintagmas 
dos quais elas podem ser núcleos, vale ressaltar que a função dos 
verbos é a de ser núcleo de sintagmas verbais (SV) e a dos nomes 
a de ser núcleo de sintagmas nominais (SN), o que significa afirmar 
que tanto os verbos quanto os nomes projetam suas propriedades 
distribucionais nos seus respectivos sintagmas. 

Os verbos da língua Guajá podem ser classificados como 
monovalentes ou divalentes, conforme o número de argumentos 
que admitem.

O único argumento admitido pelos verbos monovalentes pode 
ser externo ou interno. 

Os verbos monovalentes ativos ocorrem com um argumento 
externo e a pessoa desse argumento é marcada no verbo por meio 
dos prefixos pessoais, como ilustram os exemplos a seguir:

(3) jawar-a  ø-kere
 cachorro-n 3-dormir
 ‘O cachorro dormiu.’

(4) a-kere   mixik-a’ĩ ta jaha
 1-dormir   pouco-aten Fut eu
 ‘eu vou dormir um pouquinho.’

Já os verbos monovalentes estativos ocorrem com um argu-
mento interno e a pessoa desse argumento é expressa por meio do 
prefixo de terceira pessoa ou dos pronomes pessoais clíticos de 1a 
e 2a pessoas, associados ao núcleo verbal por meio de uma marca 
de adjacência (r)3:

(5) Majakatỹ-a h-ahy
 n.pr.-n   3-estar.doente
 ‘Majakatỹa está doente.’

3 Mais comumente conhecida como “prefixo relacional de contiguidade”(RODRIGUES, 1981, 
p. 11).
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(6) ha=r-ahy   jaha
 1=r-estar.doente   eu
 ‘Eu estou doente.’

Os verbos divalentes admitem dois argumentos, um interno e 
outro externo. Como o núcleo verbal permite a marcação de apenas 
um argumento (por meio dos prefixos pessoais ou por meio dos 
pronomes dependentes), a seleção do argumento marcado no ver-
bo depende da pessoa desse argumento, de acordo com uma clara 
hierarquia de referências (que não será aqui descrita)4. 

(7) wari-a   maku-a  ø-pyhy
 guariba-n  banana-n 3-pegar
 ‘O guariba pegou a banana.’

(8) wari-a   ha=ø-pyhy
 guariba-n  1=r-pegar
 ‘O guariba me pegou.’

Os nomes, assim como os verbos, também admitem argumen-
tos. A existência de argumentos pressupõe estrutura argumental no 
núcleo e, portanto, valência. Dessa maneira, a classe dos nomes 
também pode ser subdivida em monovalente e divalente, conforme 
o número de argumentos que admitem5.

Os nomes monovalentes ocorrem apenas com um argumento 
externo, enquanto os nomes divalentes ocorrem com dois argu-
mentos, um interno e outro externo6, como ilustram os exemplos 
a seguir. 

4 Para mais detalhes sobre a hierarquia de referências do Guajá, confira Hierarquia de refe-
rências na língua Guajá e nas demais línguas Tupí. In: Anais da CIDS/UFPA.

5  Aqui, me inspiro na interpretação que Queixalós (2005) apresenta para explicar a valência 
nominal em Katukina. Dessa maneira, nomes monovalentes são aqueles que quando em 
posição de predicado apresentam apenas um argumento, externo. Nomes divalentes são 
aqueles que, quando em posição de predicado, têm argumento externo e interno. Os nomes 
divalentes, mesmo quando não ocupam a posição de predicado, expressam obrigatoriamente 
seu argumento interno, que é assim denominado por ser interno ao Sintagma Nominal. Tal 
noção pode ser interpretada como uma tradução morfossintática das expressões de base 
semântica “posse alienável” e “posse inalienável”.

6 Entenda-se como interno o argumento do sintagma nominal que se localiza dentro do 
próprio sintagma, e externo aquele que se encontra fora do sintagma nominal ao qual está 
sintaticamente relacionado.
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(9) Wa’amaxĩ-a Awa-te-a
 n.pr.-n   Guajá-real-n

 ‘Wa’amaxĩ-a é Guajá de verdade.’

(10) Wa’amaxĩ-a ha-miriko-a
 n.pr.-n   3-esposa-n

 ‘Wa’amaxĩ-a é a esposa dele.’

(11) Wa’amaxĩ-a Xiparẽxa’a  r-imiriko-a
 n.pr.-n   n.pr.    r-esposa-n

 ‘Wa’amaxĩ-a é a esposa de Xiparẽxa’a.’

(12) Wa’amaxĩ-a ha=r-imiriko-a
 n.pr.-n   1=r-esposa-n

 ‘Wa’amaxĩ-a é a minha esposa.’

No exemplo 9, o nome monovalente awatea ‘Guajá’ ocorre 
com seu único argumento, externo, Wa’amaxĩa, enquanto em 10, 
11 e 12 o nome divalente mirikoa ‘esposa’ requer um argumento 
externo Wa’amaxĩa e outro interno, que pode ser expresso no núcleo 
nominal por meio de um prefixo de 3a pessoa (10) ou, quando o 
argumento interno é um SN, este coocorre com uma marca de ad-
jacência intermediando o núcleo e o SN (11) (os pronomes clíticos 
se comportam como SNs, como em 12).

Ainda com relação às classes e subclasses do Guajá, é impor-
tante esclarecer que podemos subdividir a classe dos verbos em 
ativos (exemplos 13 e 14) e estativos (exemplos 15 e 16).

(13) jawaruhu-a  ø-wyhy aha
 onça-n  3-correr ctF

 ‘A onça correu (se afastando).’

(14) awa’yr-a  tatu-a   ø-xa
 criança-n tatu-n  3-ver
 ‘A criança viu o tatu.’

(15) i-mymyr-a i-kira
 3-filho-n  3-estar.gordo
 ‘O filho dela é gordo.’ 
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(16) Awa-wahy-a   i-pa’aruhu
 mulher-Guajá-n  3-estar.grávida
 ‘A mulher Guajá está grávida.’

É importante saber que os verbos do Guajá se diferenciam dos 
nomes por requererem morfologia derivacional para funcionarem 
como argumentos, isto é, a função argumentativa é secundária para 
a classe dos verbos. 

As duas subclasses verbais, por sua vez (ativos e estativos), 
diferenciam-se morfológica e semanticamente pelas seguintes 
razões: os primeiros expressam a categoria de pessoa por meio 
de um conjunto de prefixos pessoais (série I) e caracterizam-se 
semanticamente por exprimir fenômenos que denotam mudanças 
rápidas no estado, condição ou locação espacial de alguma entidade 
codificada como nome. Além disso, podem ser monovalentes ou 
divalentes. Já os verbos estativos expressam a categoria de pessoa 
por meio da combinação com os pronomes clíticos (série II), que 
se associam ao núcleo do predicado tendo como intermediária a 
marca de adjacência (r). A terceira pessoa, no entanto, é expressa 
nesses verbos por meio de um prefixo. Exprimem conceitos que 
abarcam desde as propriedades físicas mais estáveis dos nomes, 
como tamanho, forma, cor, consistência, textura, peso, cheiro e 
sabor, até uma grande parte dos fenômenos que denotam estados 
temporários, como temperatura ou estados de saúde. Estes, por sua 
vez, são sempre monovalentes.

Assim, o nome em si é uma entidade abstrata e genérica, sem 
referência, e somente se transforma em uma entidade concreta e 
capaz de referir quando a um núcleo nominal são adjungidos ele-
mentos dependentes e ele passa a integrar um SN. É o SN, e não o 
nome, que exerce a função de argumento, objeto de posposição etc.

2. as estRutuRas dos difeRentes sintagmas
 

Acerca da estrutura dos sintagmas do Guajá, é necessário 
deixar claro, para a compreensão do tema central aqui tratado, 
que esta é uma língua de núcleo à direita, como se pode observar 
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nos exemplos de sintagmas verbais, posposicionais e nominais da 
língua que se seguem. 

(17) Akamatỹ-a ha=r-ixa   (SV com núcleo verbal divalente ativo)
 n.pr.-n  1=r-ver
 ‘Akamatỹa me viu.’

(18) ni=n-atỹ   (SV com núcleo verbal monovalente estativo)
 2=r-ser.forte
 ‘Você é forte.’ 

(19) ni=r-ake  (Sintagma Posposicional)
 2=r-perto
 ‘perto de você’

(20)  ni=r-u-a   (SN divalente)
 2=r-pai-n

 ‘o teu pai’

A relação entre o núcleo de uma construção sintática e seu 
dependente é intermediada por uma marca de adjacência (r), já 
citada, cuja função é marcar a dependência sintática do nome ou 
pronome em relação ao núcleo do sintagma. Nos SVs, marcam a 
dependência do argumento interno pronominal (mas não nominal)7 
em relação ao verbo ativo (17) ou do argumento único (interno) 
em relação ao verbo estativo (18); nos sintagmas posposicionais 
(SPs) marcam a dependência do objeto da posposição em relação à 
posposição (19) e nos sintagmas nominais marcam a dependência 
do argumento interno em relação ao núcleo nominal divalente (20).

Com relação à estrutura dos sintagmas nominal e verbal, 
observa-se, como verificaremos ao compará-las, que a relação entre 
o núcleo do sintagma e seu argumento interno ocorre de maneira 
diferenciada, dependendo de qual é o tipo de sintagma e dependendo 
também do número de argumentos que cada núcleo lexical requer. 

7  Caso o argumento interno da oração 17 fosse realizado como um nome pleno, este não teria 
sua relação com o núcleo do SV intermediada pela marca de adjacência:

 Akamatỹ-a Maxiku-a  ø-xa
 n.pr.-n n.pr.-n 3-ver
 ‘Akamatỹa viu Maxikua.’
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Os exemplos 21 e 22 ilustram a estrutura de um SN e 23 e 24 
a de um SV, ambos com núcleos lexicais divalentes.

(21) Xiparẽxa’a-ø   r- imiriko-a
 n.pr-n   r-esposa-n

 ‘a esposa de  Xiparẽxa’a’

(22) ha=r-imiriko-a 
 1=r-esposa-n

 ‘a minha esposa’

(23) Pinawãxika-ø  i-mymyr-a ø-xa
 n.pr-n  3-filho-n  3-ver
 ‘Pinawãxika viu o filho dela.’

(24) Pinawãxika-ø  ha=r-ixa
 n.pr-n  1=r-ver
 ‘Pinawãxika me viu.’

Como se pode verificar em 21 e 22, o argumento interno do 
SN é sempre adjacente ao núcleo, seja ele um nome pleno, como 
em 21, ou um pronome clítico, como em 22. Já o argumento interno 
do SV, diferentemente, não é adjacente ao núcleo, como ilustrado 
pelo SN imymyra ‘filho dela’ em 23, exceto quando este é um 
pronome clítico, como em 24.

Atentando-se mais especificamente à estrutura formal do SN 
podemos tecer considerações interessantes quanto à natureza do 
núcleo lexical. Este pode ser um nome (25), mas também pode ser 
um nome resultante da nominalização de um verbo, seja ele ativo 
(26) ou estativo (27).

(25) Awa n-ima-ø
 Guajá r-animal.de.estimação-n

 ‘o animal de estimação do Guajá’

(26) Awa  ø-maka-ha-ø
 Guajá r-rir-nzr-n

 ‘a risada do Guajá’
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(27) Awa  r-aku-ha-ø
 Guajá r-estar.quente-nzr-n

 ‘a febre do Guajá’

Os exemplos de 25 a 27 ilustram SNs em que o núcleo nominal 
(constituído por nome ou verbo nominalizado) se relaciona com 
seu argumento interno por meio da marca de adjacência.

O SN que tem como núcleo um nome (25) é divalente, e pode 
também ser expresso com outro nome exercendo a função de argu-
mento externo, como no exemplo que se segue, em que o núcleo 
lexical ima ‘animal de estimação’ tem um argumento interno, Awa 
‘Guajá’, e outro externo, waria ‘guariba’.

(28) wari-a  Awa n-ima-ø
 guariba-n Guajá r-animal.de.estimação-n

 ‘O guariba é animal de estimação do Guajá.’

No entanto, nos SNs que têm como núcleo lexical um nome 
resultante da nominalização de um verbo, ilustrado pelos exemplos 
26 e 27, este núcleo é monovalente, relacionando-se apenas com 
um argumento interno (que é seu único argumento).
  
3. o sn genitivo e o sn lexicalizado

Após descritas as estruturas dos SNs e comparado-as com a 
estrutura dos SVs, enfocaremos a diferença entre os dois tipos de 
SNs existentes no Guajá que têm como núcleo um verbo estativo: 
o SN genitivo (29 e 30) e o aqui denominado de SN lexicalizado 
(31-34), ambos apresentados abaixo. 

Sintagma Nominal Genitivo: [ [ [ [ SN ] R-VE ]-NZR ]-a ]

(29) i-ko     r-amãj-ha-ker-a       ø-japo  wa’ĩ      ø -pepe
 3-roça   r-ser.grande-nzr-retr-n     3-fazer   babaçu    r-dentro
 ‘Fez uma roça grande dentro do babaçual.’
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(30) awa-wahy            ø-pa’aruhu-a-er-a                   a-xa    
 Guajá-mulher      r-estar.grávida-nzr-retr-n    3-ver
 ‘Eu vi a gravidez da mulher Guajá.’

Sintagma Nominal Lexicalizado: [ [ SN  R-VE ]-a ]

(31) jahy r-amãj-a             a-japo         ta
 lua    r-ser.grande-n  1-fazer/desenhar    prOj

 ‘Eu vou desenhar a lua cheia (lua grande).’

(32) ø-jakỹ     ø-pinuhũ-a
 3-cabeça    r-ser.preto-n

 ‘careca’ 

(33)  taky   ø-muku-a
 faca     r-ser.comprido-n

 ‘facão’ 

(34) taky   r-amẽ-a
 faca    r-ser.afiado-n

 ‘tesoura’ 

No tipo de construção representada por (29), isto é, nos SNs 
genitivos da língua, um verbo estativo como amãj ‘ser grande’ deve 
receber o sufixo nominalizador -ha para constituir um sintagma 
nominal cujos componentes são sintaticamente ativos. Já o exemplo 
(31) representa uma construção em que o mesmo verbo estativo 
‘ser grande’ não recebe tal sufixo e, ao contrário da anterior, não é 
uma construção produtiva (isto é, é mais limitada), configurando 
um outro tipo de SN possível na língua, o SN lexicalizado.

Os dois tipos de SNs apresentam diferenças formais e semân-
ticas significativas entre si. Se compararmos os exemplos 29 e 31, 
repetidos aqui como 35 e 36 e representando, respectivamente, um 
SN genitivo e um SN lexicalizado, podemos apontar tais diferenças.

(35) i-ko    r-amãj-ha-ker-a                 ø-japo  wa’ĩ      ø-pepe
 3-roça   r-ser.grande-nzr-retr-n       3-fazer  babaçu    r-dentro
 ‘Fez uma roça grande dentro do babaçual.’
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(36) jahy r-amãj-a             a-japo        ta
 lua    r-ser.grande-n  1-fazer/desenhar    prOj

 ‘Eu vou desenhar a lua cheia (lua grande).’

i.  O verbo estativo, para ser núcleo de um SN genitivo, deve ser 
nominalizado, enquanto em um SN lexicalizado o mesmo verbo 
não é nominalizado;

ii. O SN genitivo é uma construção produtiva na língua: o nome 
iko ‘roça’, como qualquer outro nome que ali apareça, é argumen-
to interno do verbo estativo divalente amãj ‘ser grande’. Já o SN 
lexicalizado não é uma construção produtiva na língua, mas um 
mecanismo lexical de criação de novas palavras. O nome jahy ‘lua’ 
também é argumento interno do verbo estativo divalente amãj ‘ser 
grande’, mas outro nome não pode ocorrer no seu lugar;

iii. No SN genitivo não há problema em se identificar a ordem de-
pendente + núcleo da língua: temos em (35) um sintagma nominal 
cujo núcleo (à direita) é um nome resultante da nominalização de 
um verbo estativo8. Mas, como explicar a ordem entre núcleo e 
dependente no caso do SN lexicalizado, se o integrante mais à di-
reita do sintagma nominal é um verbo estativo (não nominalizado)?

Considerando que o Guajá é uma língua de núcleo à direita, 
uma explicação sincrônica possível seria considerar que houve uma 
mudança na ordem dependente-núcleo nos exemplos que vão de 31 a 
34. No entanto, esta não nos parece uma explicação muito prudente, 
se levarmos em conta que ela decorre apenas da interpretação semân-
tica dos dados – em que jahy ‘lua’ seria naturalmente o núcleo do SN 
jahy ramãja ‘lua cheia’–, principalmente porque temos que levar em 
consideração um fator de ordem formal, que é a presença do marcador 
de adjacência, tradicionalmente prefixado ao núcleo do sintagma.

8 Se considerarmos o exemplo 28, a agramaticalidade da sentença abaixo demonstra que o 
núcleo do SN genitivo é realmente o nome resultante da nominalização do verbo estativo 
‘estar grávida’:                                             

 * awa-wahy  ø-pa’aruhu-a-er-a   ø-wyhy
 guajá-mulher r-estar.grávida-nzr-retr-n r-correr
 ‘A gravidez da mulher Guajá correu.’ 
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Considerando, então, a presença desse marcador e a ordem 
tradicional dependente + núcleo da língua Guajá, teríamos, no SN 
lexicalizado, a mesma ordem que ocorre no SN genitivo. Assim, 
para justificar que um verbo estativo seja o núcleo de um sintagma 
nominal, proponho a hipótese de que a estrutura do SN lexicalizado 
seja uma estrutura mais antiga na língua, isto é, o resquício de uma 
época em que esta era uma língua não-configuracional. 

Tal proposta fundamenta-se na hipótese de Queixalós (2006), 
que propõe que as línguas Tupí-Guaraní descendem de uma língua 
não-configuracional (ou, no termo utilizado pelo autor, onipredi-
cativa), cuja principal característica é a de que todas as entradas 
lexicais são predicativas. Se considerarmos essa hipótese, é pos-
sível interpretarmos que, em uma época onipredicativa da língua, 
a sequência dependente + núcleo poderia ter um verbo figurando 
como núcleo de SN. 

A coocorrência das duas construções, SN genitivo e SN lexi-
calizado, se justificaria por meio da hipótese diacrônica de que a 
necessidade da presença de um sufixo nominalizador surgiu quando 
um núcleo lexical, como o representado pelo verbo estativo amãj 
‘ser grande’ tornou-se incapaz de constituir um sintagma nominal 
só com o sufixo -a, ou seja, com componentes sintaticamente ativos. 
Os exemplos de 31 a 34 representariam, então, um estágio em que 
não havia a necessidade de o SN ocorrer com um nominalizador. 
Tal possibilidade de construção teria se perdido como mecanismo 
sintático, mas fora conservado na língua como um mecanismo, 
ainda utilizado, de criação de novas unidades léxicas.

Já que esse é um mecanismo produtivo, como podemos verifi-
car por meio dos exemplos 33 e 34, que ilustram palavras recentes, 
criadas após o contato com os não-índios, é possível afirmar que a 
capacidade de utilizar tal mecanismo foi preservada na língua para 
criar novos itens lexicais. Trata-se de um mecanismo sintático que 
desapareceu da sintaxe, mas foi conservado no léxico.

Não apenas os verbos estativos, mas também os verbos ativos 
e os nomes podem ocorrer como núcleo de SNs genitivos e SNs 
lexicalizados. Os exemplos adicionais que se seguem ilustram SNs 
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genitivos e SNs lexicalizados formados pela associação de nomes 
+ verbos ativos (37, 38, 40 e 41) e de nomes + nomes (39 e 42).

Sintagma Nominal Genitivo:

(37) ha=0-mẽ        ø-iwyr-aha-ø (nome + verbo ativo monovalente nominalizado)
 1=r-marido    r-voltar-nzr-n

 ‘a volta do meu marido’

(38) ha=ø-mẽ        r-ixak-aha-ø (nome + verbo ativo divalente nominalizado)
 1=r-marido   r-ver-nzr-n

 ‘a visão do meu marido’

(39) Parapijỹ  r-u-a  (nome + nome divalente)
 Parapijỹ    r-pai-n

 ‘o pai de Parapijỹ’

Sintagma Nominal Lexicalizado9:

(40) pira-po.po-a   (nome + verbo ativo monovalente)
 peixe- red.pular-n

 ‘sardinha’ (lit. ‘peixe que pula’)

(41) ira-pe.pen-a   (nome + verbo ativo monovalente)
 pau-red.quebrar-n

 ‘cavaco’ (lit. ‘pau quebrado’)

(42) iwa  r-ata-ø    (nome + nome divalente)
 céu     r-fogo-n

 ‘estrela’ (lit. ‘luz do céu’)

Considerando ainda a hipótese de Queixalós (op.cit.) de que 
o antepassado comum das línguas da família Tupí-Guaraní seria 
uma língua não-configuracional, podemos citar outras línguas 
dessa família, como o Tapirapé, por exemplo, em que também é 
possível encontrar, sincronicamente, verbos estativos nominaliza-
dos e não-nominalizados ocorrendo como núcleo de SNs, como 
ilustrado a seguir.

9 Não foram encontrados até o momento exemplos de SN lexicalizado com verbos divalentes.
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(43) ne=ø-kywe-a  i-ãi-ãiw
 2=r-ser.magro-reFer  3-ser.feio-red

 ‘sua magreza é muito feia’

(44) ne=ø-kywe-ãw-a   i-ãi-ãiw
 2=r-ser.magro-nzr-reFer   3-ser.feio-red

 ‘Seu emagrecimento é muito feio.’

Em 43, o núcleo lexical formado pelo verbo estativo ocorre 
acompanhado do sufixo -a, denominado de ‘referenciante’ por 
Praça (2006, p. 43)10, cuja função primária, seria a de atribuir 
referência a temas predicativos, designando entidades, tendo essa 
marca, contudo, firmado-se como um morfema disponível para 
formar itens que podem servir como argumento. Já no exemplo 
44, o mesmo verbo estativo ocorre como núcleo do SN, com a di-
ferença de que, antes de receber o sufixo referenciante, tal núcleo 
deve ser nominalizado.

No Tapirapé, ambas as construções são regulares e produtivas 
e a diferença semântica entre elas é a de que a primeira designa 
uma entidade resultante de um estado, enquanto a segunda resulta 
em um nome de processo.

Tais construções de SNs do Tapirapé atestam, assim como 
ocorre com a língua Guajá, que, em um estágio em que a língua 
perdeu parte da sua onipredicatividade, o SN passou a requerer 
uma marca de nominalização associada aos núcleos não nominais. 
No entanto, no Tapirapé, as construções mais antigas, em que o 
núcleo verbal do SN não ocorre nominalizado, foram mantidas, 
tendo se especializado em denotar um referente semanticamente 
diferenciado do que o SN que resulta da nominalização.

No Guajá, a estrutura mais recente do SN (a que a núcleo 
não nominal deve ser nominalizado) denota tanto nome de estado 
quanto nome de processo, enquanto a estrutura mais antiga (a que 
permite que um verbo associado ao sufixo -a possa figurar como 
núcleo do SN), não adquiriu especialização semântica como no 
10 A denominação “referenciante” encontrada em Praça tem como fonte primária: “Le sufixe 

référentiant em émérillon” Queixalós, F. (resp.) Noms et verbs em tupi-guarani: état de la 
question. Studies in Native American Languages 37, Munich, LinconEuropa, 2001, 117-132.
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Tapirapé, mas perdeu-se como mecanismo sintático, tendo sobre-
vivido apenas como um mecanismo lexical de criação de novas 
palavras.

abReviatuRas

1 - primeira pessoa do singular
2 - segunda pessoa do singular
3 - terceira pessoa do singular
aten - sufixo atenuativo
ctF - partícula direcional centrífuga
Fut - futuro
n - sufixo nominal
n.pr. - nome próprio
nzr - nominalizador
r - marcador de adjacência
real - partícula epistêmica de pressuposição
red - reduplicação
retr - sufixo de atualização nominal retrospectiva
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o siNTAGmA NomiNAl Como 
EsTruTurA PrEDiCATivA1

Andrés Pablo salanova
(universidade de ottawa)

intRodução

O presente artigo tem como finalidade a descrição e análise da es-
trutura dos sintagmas nominais em Mẽbengokre, língua Jê setentrional 
falada pelas nações Xikrin e Kayapó no Brasil central. A abordagem 
que adotamos para a descrição é uma simples análise posicional para 
três tipos de sintagmas nominais identificáveis à primeira vista: aque-
les encabeçados por nomes, por pronomes e os sintagmas nominais 
que consistem em uma oração relativa com núcleo interno. À medida 
que progredirmos na nossa análise, mostraremos que estes três tipos 
de sintagma nominal se reduzem a uma única estrutura, da qual as 
“orações relativas” são a expressão mais completa.

1. estRutuRa geRal do sintagma nominal

Ao se examinar qualquer texto em Mẽbengokre, nota-se que 
a maioria dos sintagmas nominais consiste apenas de um substan-
tivo, sem nenhum dependente. Tomemos como exemplo o trecho 
seguinte, tirado de uma versão do mito de origem do milho, em 
que os sintagmas nominais estão sublinhados:2

1 Gostaria de agradecer a Bepkamrêk Kayapó e Ikrô Kayapó pelo que sei sobre o Mẽbengokre, 
e à comunidade do Djudjêkô pela acolhida em inúmeras ocasiões. Agradeço igualmente aos 
editores da coletânea por comentários detalhados que permitiram melhorar o presente texto. 
Quaisquer erros que restem são de minha única responsabilidade.

2 As abreviações usadas neste trabalho são as seguintes: Obv – conjunção obviativa; erg, dat, 
pOss – adposição ergativa, dativa, possessiva (às vezes se fusionam com as marcas de pes-



204

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

(1)  Nhỹm arỳm we kubêngêj amjô kabẽn man, tàmdjwỳ kumrãn arỳm mã 
omõn obôx nẽ ate we kadjy kawa mỳn ne we amjô kute kum ujarẽnh kôt arỳm 
kubêngêj bày katwỳ:t, arỳm kadjy tyr rêt ate kadjy kin arỳm kupu.

Obv já diz que velha rato fala ouviu.e neto banhou.e já embora 
levou.e chegou.com.ele e só dizque para.tal pilão pegou e dizque 
rato 3erg 3dat 3.antipass.dizer.n com já velha milho pilou.e já 
para.tal folha.de.bananeira arrancou.e só para.tal fez.berarubu.e 
já embrulhou

‘E a velha escutou a fala do rato, banhou o neto e voltou com 
[o milho], e pegou um pilão, e a velha pilou o milho segundo o que 
rato tinha contado, e arrancou folha de bananeira e fez berarubu e 
embrulhou [a massa de milho].’

Ao lado de sintagmas nominais mais elementares, encontram-
se exemplos como amjô kabẽn ‘a fala do rato’, em que dois subs-
tantivos ocorrem justapostos, em uma relação de subordinação do 
primeiro ao segundo.

De fato, podemos aproveitar esse exemplo para introduzir a 
distinção, fundamental a toda a sintaxe da língua, entre substantivos 
relacionais e substantivos absolutos. Enquanto os primeiros (‘fala’) 
sempre exigem um complemento imediatamente à sua esquerda, 
os segundos (‘milho’, ‘rato’) nunca o permitem. A distinção entre 
relacional e absoluto é pertinente também para as demais classes 
de palavras: adposições diferem de advérbios pela sua relaciona-
lidade. A relacionalidade dos verbos funciona de maneira ligeira-
mente diferente; só os verbos com um argumento interno (isto é, 
os transitivos) são relacionais no sentido que descrevemos aqui. 
Porém, todos os verbos exigem um argumento externo (sujeito).

Voltando a (1), é evidente um último tipo de sintagma no-
minal, mais complexo, encabeçado pela forma nominal de um 

soa); nOm – caso nominativo (expresso nos pronomes); nFut – partícula de tempo não-futuro; 
sg, pl – singular e plural verbal ou pronominal; n, v – forma nominal ou verbal (finita) do 
verbo; pauc – partícula de número paucal; quant – quantificador; antipass – prefixo de voz 
antipassiva; neg – partícula de negação; 1, 2, 3 – formas pronominais ou prefixos de primeira, 
segunda ou terceira pessoa; 2>3 – prefixo verbal de segunda pessoa agindo sobre terceira 
pessoa, dim – sufixo diminutivo.
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verbo e acompanhado pelos dependentes deste. Podemos traduzir 
o exemplo que encontramos no texto de maneira um tanto literal:

(2)  amjô  ku-te  ku-m  u-jarẽnh
 rato  3-erg  3-dat  3.antipass-dizer.n
 ‘a fala do rato pra ela’

No texto, o sintagma nominal é subordinado à posposição 
comitativa kôt ‘com, ao longo de’, que, neste caso particular (isto 
é, com um complemento de sentido eventivo), é interpretada como 
‘segundo’.

Não é evidente nas glosas que providenciamos, mas o leitor 
que examine o texto com cuidado sentirá sem dúvida que é uma 
necessidade lógica que haja uma série de argumentos não explici-
tados. De fato, os pronomes foneticamente nulos são um fenômeno 
frequente em Mẽbengokre, e a posição destes na sentença pode 
normalmente ser identificada com facilidade, seja por alternâncias 
morfofonológicas no tema que segue, seja porque toda posição 
regida por uma palavra relacional (substantivo relacional, verbo, 
ou adposição) deve ter algum tipo de referência. A presença de uma 
palavra relacional sem um complemento expresso implica sempre, 
salvo contadíssimas exceções, a presença de um pronome nulo, 
como argumentaremos a seguir.

O primeiro diagnóstico para a presença de um pronome fone-
ticamente nulo ilustra-se na alternância seguinte:

(3) a.  amjô  dju-jarẽnh
 rato  antipass-dizer.n
 ‘a fala do rato’

      b.  u-jarẽnh
 3.antipass-dizer.n
 ‘a fala dele’
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A alternância, nesse caso, consiste na queda da consoante inicial 
quando há uma referência de terceira pessoa (o que aqui chamaremos 
pronome nulo de terceira pessoa).3 Tais alternâncias ocorrem com 
todos os temas iniciados em consoantes palatais e em alguns temas 
iniciados em /p/, e são descritas em detalhe em Salanova (2011a).

Para descrever o segundo diagnóstico, precisamos entrar em 
certos pormenores do léxico do Mẽbengokre. Sabemos que pala-
vras como tàmdjwỳ ‘neto’, kadjy ‘para’ e kupu ‘embrulhar’ podem 
tomar complementos explícitos:

(4)  a.  i-tàmdjwỳ
 1-neto
 ‘meu neto’

  b.   krẽn kadjy
 comer.n para
 ‘para comer’

 c. djwỳ kupu
 farinha embrulhar
 ‘embrulhar farinha [na folha de bananeira]’

O Mẽbengokre é uma língua em que a supressão de argu-
mentos é sempre marcada morfologicamente mediante prefixos 
anticausativos, antipassivos ou possuidores genéricos no caso de 
nomes relacionais. Na ausência de tais morfemas supressores de 
argumento, a omissão de um argumento explícito implica a recu-
peração anafórica do referente ligado a essa posição argumental 
a partir do contexto linguístico, e nunca a redução da valência 
da palavra em questão (por exemplo, interpretando o argumento 
interno de um verbo com um sentido genérico ou convencional, 
como quando comer ou beber são usados de maneira intransitiva 
em Português). Dito de outra maneira, não há verbos ou substan-
tivos lábeis em Mẽbengokre.

3 De fato, há um [h] que substitui a consoante inicial nesses casos, mas, na análise fonológica 
em que está baseada a ortografia do Mẽbengokre (STOUT; THOMSON, 1974), esse segmento 
não se considera um fonema (ao contrário, considera-se um fonema a oclusiva glotal que 
ocorre em posição inicial em distribuição complementar com [h]).
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Interpretamos a recuperação anafórica de um participante 
omitido como sendo da responsabilidade de um argumento pro-
nominal nulo. Isso não obedece simplesmente à praticidade ou a 
considerações internas à teoria, senão também ao paralelo com o 
prefixo pronominal foneticamente explícito ku-, regido por alguns 
verbos transitivos e adposições (entre as quais a posposição ergativa 
e a dativa, vistas acima), que tem distribuição e função idênticas 
ao pronome nulo que propomos.

Aproveitamos este momento para fazer uma breve digressão 
tipológica, que nos servirá também para reiterar a argumentação 
a favor dos pronomes nulos, e será útil mais adiante. Sem dúvida, 
um grande número de línguas fazem uso do silêncio em posições 
argumentais, mas há pelo menos três tipos de línguas segundo o 
uso que dele fazem. Tomemos o exemplo seguinte:

(5)  Eu já comi.

Em português brasileiro, a frase (5) pode servir de resposta 
tanto a “você está com fome?” quanto a “cadê o bolo?” sem acres-
centar nenhum outro elemento ao predicado. Isto é, o zero pode ter 
tanto o sentido de uma entidade genérica que preenche a função de 
objeto, quanto de uma entidade específica introduzida no contexto 
linguístico, que é recuperada anaforicamente.

Em línguas como o espanhol ou o inglês, (5) é infeliz no 
segundo contexto. Em Mẽbengokre, é infeliz no primeiro. Resu-
mimos na tabela seguinte o que pode representar o silêncio em 
posição de objeto:4,5

4 Completamos a tabela com uma terceira função, mesmo desconhecendo línguas em que o 
zero cumpra uma função dêitica. É prematuro aqui falar na função de variável ligada, que 
será introduzida mais adiante.

5 É claro que nem todos os verbos transitivos têm um uso intransitivo em Português normativo: 
comer, beber, dar e fumar obedecem a esta descrição, enquanto que outros como abrir ou 
fechar exigem o clítico intransitivizador se.
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(6)

Espanhol Português Mẽbengokre

genérico zero zero prefixo antipassivo

anafórico clítico pronomi-
nal

zero zero/clítico pronominal

dêitico pronome tônico pronome tônico pronome tônico

Para ilustrar a frequência dos elementos anafóricos nulos em 
Mẽbengokre, retranscrevemos o mesmo trecho de texto dado acima, 
indicando desta vez o lugar em que tais elementos se encontram. A 
referência de cada elemento nulo é dada com um índice, marcado 
também no substantivo correspondente. O fato de que o substantivo 
que dá a referência ao índice j ocorre apenas após várias instâncias 
do pronome nulo não deveria distrair-nos: o texto inteiro é sobre a 
origem do milho, e o referente é introduzido de maneira explícita 
umas poucas orações antes do trecho que transcrevemos.

(7)  Nhỹm arỳm we kubêngêji amjô kabẽn man, øi tàmdjwỳ kumrãn arỳm mã øj 
omõn øj obôx nẽ ate we øj kadjy kawa mỳn ne we amjôk kutek kumi øk ujarẽnh kôt 
arỳm kubêngêj bàyj katwỳ:t, arỳm øj kadjy tyr rêt ate øj kadjy kin arỳm øj kupu.

Obv já dizque velha rato fala ouviu.e — neto banhou.e já em-
bora — levou.e — chegou.com e só diz que — para pilão pegou 
e diz que rato 3erg 3dat — antipass.dizer.n com já velha milho 
pilou.e já — para folha.de.bananeira arrancou.e só — para fez.
berarubu.e já — embrulhou

No caso do pronome nulo de índice i, trata-se do “possuidor” 
do substantivo tàmdjwỳ ‘neto’, exigido neste caso por tratar-se de 
um substantivo relacional, e correferente com ‘velha’. No caso do 
pronome nulo de índice k, trata-se do “possuidor” de uma forma 
nominal e antipassiva de ‘dizer’, correferente com ‘rato’. A pre-
sença deste pronome nulo está indicada pela queda do /dj-/ inicial 
que faz parte do prefixo antipassivo, tal como mostrado em (3).
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O leitor terá talvez notado que, no trecho anterior, não introdu-
zimos pronomes nulos para os sujeitos, que na maioria das orações 
não são expressos. A razão para isso é que não está claro para nós 
se em uma sequência de predicados coordenados como a exempli-
ficada nesse trecho, em que há um sujeito explícito acompanhando 
o primeiro predicado mas não os predicados subsequentes, a análise 
correta é uma em que um único sujeito é compartilhado por mais 
de um predicado, ou uma em que os predicados subsequentes ao 
primeiro têm simplesmente sujeitos nulos. Evitamos aqui a proli-
feração de elementos nulos desnecessários, sem que isso implique 
que estejamos convencidos de que, no exemplo acima, o sujeito é 
compartilhado por vários predicados coordenados.

Nenhum dos sintagmas encontrados no trecho que escolhemos 
mostra quaisquer elementos funcionais (determinantes, demons-
trativos, marcas de número). Tais elementos existem, mesmo que 
eles não sejam obrigatórios. Concluímos o nosso sobrevoo dos 
sintagmas nominais apresentando alguns exemplos, retirados do 
mesmo texto.

(8)  Ngroa djô bit nẽ mẽ ari kur oba. Ngroa djô mẽ akranhĩ kryre jã djô 
mẽ pĩ jamak nẽ mẽ ari kur oba.
buriti fruto só nFut pl sempre 3.comer.n iam buriti fruto e ananás pequeno este 
fruto e árvore orelha nFut pl sempre comer.n iam
‘E eles só comiam fruta de buriti. Comiam fruta de buriti, a fruta deste ananás 
pequeno, e orelhas de árvore [cogumelos duros].’

Nesse trecho, podemos ver a posição de três elementos peri-
féricos do sintagma nominal. Em primeiro lugar, temos o elemento 
bit ‘só’, que, mesmo se traduzido em português como um advér-
bio, forma um constituinte com o substantivo que precede (isso é 
claro pelo fato de que ocorre na posição de ‘foco’, antecedendo 
a marca de tempo não futuro nẽ, que é reservada para um único 
constituinte), sem alterar o caráter nominal do constituinte ao qual 
ele se encliticiza. Em segundo lugar, temos a conjunção mẽ, que 
ocorre ligando sintagmas nominais para criar sintagmas nominais 
complexos. Aqui também o fato de que a estrutura que resulta 
da coordenação é um único sintagma vê-se em que ela ocorre na 
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posição de ‘foco’, à esquerda do marcador de tempo. Finalmente, 
temos o elemento demonstrativo jã, que traduzimos como ‘este’, e 
cujo uso aqui é um tanto atípico.6 No exemplo em que ele aparece, 
jã aparece no final de um sintagma nominal (‘ananás pequeno’) que 
por sua vez é um dependente de um outro substantivo (‘fruto de’).

De modo geral, vemos que os elementos periféricos do 
sintagma nominal, com exceção de um outro sintagma nominal 
dependente, encontram-se à direita do núcleo. Por enquanto não 
temos falado da modificação adjetival, e esta omissão é intencional.

Antes de examinar a modificação, descrevemos o funciona-
mento dos pronomes.

2. a estRutuRa dos pRonomes

As principais formas dos pronomes em Mẽbengokre podem 
ver-se nas duas tabelas que seguem (cf. tb. WIESEMANN, 1986):7,8

6 Trata-se de um uso ‘apresentacional’ do demonstrativo, em que, ao contrário do seu uso 
dêitico ou anafórico, o demonstrativo é utilizado para introduzir um referente conhecido 
pelo falante, mas não necessariamente pelo ouvinte. Esse uso dos demonstrativos é raro em 
português, mas frequente em outras línguas. Cf. o exemplo seguinte do inglês:

 (I) This guy at work got caught on this machine that punches holes on cardboard.
 “Esse cara no trabalho ficou preso nessa máquina que fura pranchas de papelão.”
 Na tradução portuguesa, há uma certa implicação de topicalidade do referente (ou de que ele 

era conhecido previamente pelo ouvinte) que não está necessariamente presente na versão 
em inglês. Uma tradução mais idiomática seria “Tem um cara no trabalho que ficou preso 
em uma máquina que tem lá que fura pranchas de papelão”.

7 Na tabela, damos as formas no dialeto Kayapó, com abstração de certos detalhes da fonologia 
superficial (exemplo, fusão de duas vogais idênticas e epêntese de [i] após /r/ final, de modo 
que /ba ar/ → [ˈbaɾi]). Em Xikrin, as formas paucais no nominativo são ba an, guaj, ga an, 
an. Segundo nossos colaboradores, em Kayapó Irã’ãmrãnhre (variante extinta no início do 
século XX) a forma da primeira pessoa inclusiva paucal era gu ar. Note-se que consideramos 
a primeira pessoa inclusiva ‘dual’ como sendo singular. Apresentamos argumentos em favor 
dessa análise na nota 8.

8 Note-se que a primeira pessoa inclusiva nunca pode referir-se a menos de duas pessoas, 
e portanto chamar o elemento gu de singular é descritivamente inexato. Apesar disso, é 
evidente que, do ponto de vista da morfologia, a categoria que seria um dual, exclusiva a 
esta pessoa, ocupa o lugar do singular no paradigma, e a simetria com as outras pessoas é 
evidente também no paucal e no plural.
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(9) Pronomes nominativos9

singular paucal9 plural

1 ba ba ar ba mẽ

12 gu guaj gu mẽ

2 ga ga ar ga mẽ

3 ø ar mẽ

(10) Pronomes absolutivos

singular paucal Plural

1 i- ar i- mẽ i-

12 (gu) ba- (guaj) ba- (gu mẽ) ba-

2 a- ar a- mẽ a-

3 ø ar mẽ

Com a única ressalva de uma certa fusão que ocorre na 
primeira pessoa inclusiva e que é aparentemente recente na 
língua,10 a segmentação dos pronomes é trivial: consistem de um 
elemento que indica a pessoa, diferente segundo se trate de um 
pronome nominativo ou absolutivo, e um elemento que indica o 
número, idêntico nas formas absolutivas e nominativas, mas em 
uma posição diferente em cada caso. De fato, com exceção dos 
pronomes de primeira pessoa inclusiva, as partículas de número 
não precisam ser contíguas ao marcador de pessoa nos pronomes 
nominativos:

9  Reproduzimos a terminologia de Wiesemann (op. cit.), mas notamos que a distinção entre 
“paucal” e “plural” não é claramente uma de número, senão de “completude do grupo”, uma 
noção que pesquisamos atualmente. 

10 A fusão tem dois componentes relacionados: (1) o fato de que o número paucal tome a forma 
/aj/, inseparável da marca de pessoa nos pronomes nominativos, e (2) o fato de que o número 
nos pronomes absolutivos de primeira pessoa inclusiva tenha de ser indicado mediante um 
pronome nominativo redundante, pois não há maneira de empregar uma marca de número 
pura (exemplo, guaj ba- no lugar de *ar ba-).
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(11)  ba arỳm ar pur mã i-tẽm mã
 1nOm já pauc roça a 1-ir.sg.n para
 ‘Nós já estamos pra ir pra roça.’

Resumindo a distribuição dos elementos que compõem os 
pronomes, temos o seguinte quadro de classes posicionais:

(12) Pronomes nominativos

I II

pessoa número

ba ø

gu ar

ga mẽ

ø

(13) Pronomes absolutivos

I II

número pessoa

ø i-

ar ba-

mẽ a-

ø

Na terceira pessoa, as coisas são mais complexas do que o 
que revela o quadro. A terceira pessoa é zero somente quando é 
anafórica. Para os pronomes dêiticos no singular, emprega-se o 
elemento tônico tam seguido de um dos demonstrativos átonos 
jã ‘este’, wã ‘esse’, ou mais raramente rina ‘aquele’. Como em 
outros casos de enclitização, ocorre ressilabificação e, em conse-
quência, o /m/ cai em tam wã para evitar um ataque proibido na 
língua, dando [ˈtãw̃ã]. No paucal e plural, os demonstrativos são 
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tônicos e são precedidos por uma das partículas ar ou mẽ, que são 
pronunciadas como palavras independentes: o /r/ final de ar não é 
ressilabificado, e ocorre então a epêntese que se dá normalmente 
após /r/ final, dando, exemplo, [ˌari ˈwã] para ar wã.

As categorias de número paucal e plural só são usadas com 
referentes humanos e nunca recebem o acento principal em pro-
nomes. O elemento mẽ, quando tônico, significa ‘o povo’, e é 
também usado como argumento genérico, isto é, para saturar uma 
posição argumental quando não se quer expressar um participante. 
O mesmo não ocorre com ar.

O elemento tam pode ser usado sem demonstrativo, às vezes 
na forma ta, com o sentido de ‘esse mesmo’, e seu emprego exato 
no discurso ainda não foi pesquisado. As partículas de número ar 
e mẽ podem ocorrer antepostas a tãm ou ta nesse sentido de ‘esses 
mesmos’.

Os demonstrativos jã e wã podem ser usados sem qualquer 
marca de número, com o sentido indefinido de ‘isto’ e ‘isso’, en-
quanto que rina não ocorre sozinha nos nossos dados, senão apenas 
na forma predicativa orina ‘ser longe’, ou como na construção 
adposicional rina=ri ‘longe’, sinônimas de onĩja e nĩja=ri.

Podemos resumir a distribuição dos diversos elementos dos 
pronomes de terceira pessoa no seguinte quadro de classes posi-
cionais:

(14) Gabarito dos pronomes de terceira pessoa

I II III

número referência distância

ø ø ø

ar tãm jã

mẽ wã

rina
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Porém, notamos que não ocorrem, nos nossos dados, casos em 
que as três posições estão preenchidas por um elemento não vazio. 
Isto é, enquanto que mẽ tãm, ar jã ou tãm rina são combinações 
possíveis, não há nos nossos dados mẽ tãm jã ou similares.

Durante nossa primeira estadia em campo, há quase duas 
décadas, um de nossos colaboradores, apreciando a regularidade 
paradigmática dos dados que obtinhamos, ofereceu-nos de maneira 
espontânea, ao lado das formas pronominais ar wã, tam jã, formas 
como as seguintes: ãm wã ‘esse que está em pé ali’, tẽm jã ‘este 
que está andando aqui’, algo que naquele momento interpretamos 
como revelando uma grande riqueza e flexibilidade do sistema 
pronominal. De fato, as formas tẽm jã e ãm wã e outras como 
elas são orações relativas e não pronomes, e não fazem parte da 
discussão desta seção.

Não oferecemos esta anedota para prevenir o leitor contra a 
sedução da simetria ou para depreciar a metodologia da elicitação, 
senão para fazer a transição para a próxima seção: de fato, os pro-
nomes de terceira pessoa formam um continuum evidente com os 
demais tipos de sintagma nominal, e, como veremos mais adiante, 
talvez não haja motivo para considerá-los como uma categoria à 
parte.

3. as (outRas) paRtes dos sintagmas nominais

Nesta seção, falamos sobre os sintagmas encabeçados por 
substantivos, no sentido estrito. Excluímos sintagmas nominais 
encabeçados por formas nominais dos verbos, a ser tratados abaixo, 
e por pronomes, tratados acima. Para simplificar a terminologia, 
quando falamos em sintagmas nominais nesta seção, referimo-nos 
aos sintagmas nominais neste sentido estrito.

Os sintagmas nominais consistem, normalmente, de um subs-
tantivo sem qualquer modificador ou elemento funcional, isto é, 
de um substantivo nu.
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15) a. tep  ‘peixe(s)’
 b. kikre  ‘casa(s)’
 c. kẽn  ‘pedra(s)’
 d. pĩ  ‘pau(s)’
 e. kubẽ  ‘bárbaro(s)’

Um sintagma que consiste de um substantivo nu pode ter, em 
princípio, tanto interpretações específicas como não específicas, e 
tanto plurais como singulares.

(16)  kubẽ nẽ ipêx
 bárbaro nFut 3.fazer
 ‘Foi o neobrasileiro que fez” ou “É neobrasileiro que faz.’

(17)  Kaj nẽ kubẽ pumũ
 Kaj nFut bárbaro ver.v
 ‘O Kaj viu o(s) neobrasileiro(s)” ou “O Kaj viu neobrasileiros.’

Há uma série de trabalhos recentes inspirados em Chierchia 
(1998), entre os quais cito a modo de exemplo apenas Franchetto 
et al (2013), que discutem algumas propriedades semânticas dos 
sintagmas nominais em línguas das terras baixas em que predo-
minam os nomes nus. Está fora de nosso alcance neste trabalho 
entrar em todos estes pormenores da semântica nominal, mesmo 
que mais adiante voltemos à questão da definitude. Fazemos 
apenas uma breve digressão aqui para indicar que o número, 
apesar de não ser indicado em sintagmas nominais não humanos, 
expressa-se de maneira indireta mediante a categoria de disten-
sividade no verbo (cf. QUEIXALÓS, 1998, 2002). Isso sugere 
que a indeterminação quanto ao número dos sintagmas nominais 
nus poderia ser menor em Mẽbengokre do que em outras línguas 
consideradas nessa literatura.

O efeito da distensividade verbal em Mẽbengokre é similar 
ao descrito para as línguas Jê do sul em artigos de Urban (1985) e 
D’Angelis (2004), em que a categoria é chamada número verbal. 
Grosso modo, um verbo na forma “plural” normalmente implica 
que o argumento mais próximo do verbo, isto é, o sujeito dos 
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verbos intransitivos ou o objeto dos verbos transitivos, é uma 
entidade plural: 

(18)  ngra nẽ ba saku kam kudjà
 paca nFut 1nOm saco em colocar.sg.v
 ‘Coloquei uma paca no saco.’

(19)  ngra nẽ ba saku kam kungjê
 paca nFut 1nOm saco em colocar.pl.v
 ‘Coloquei muitas pacas no saco.’

É possível, no entanto, forçar uma interpretação em que a 
pluralidade expressa no verbo se refira exclusivamente a maneira 
em que o evento foi realizado, isto é, como um evento singular ou 
como um evento reiterado.

(20)  angà kumex nẽ ba saku kam kudjà
 miçanga muita nFut 1nOm saco em colocar.sg.v
 ‘Coloquei muita miçanga no saco, toda de uma vez.’

(21)  ngra pydji nẽ ba saku kam kungjê
 paca uma nFut 1nOm saco em colocar.pl.v
 ‘Coloquei uma paca repetidamente no saco.’

Há também exemplos que sugerem que o número verbal tem 
um efeito sobre a definitude, porém isso parece ocorrer apenas junto 
com certos quantificadores. No exemplo seguinte, a interpretação 
de um sintagma nominal com o quantificador kuni, que normalmen-
te é traduzido como ‘tudo’, alterna entre uma quantificação exaus-
tiva e uma não exaustiva segundo o valor do “número” verbal.11

(22)  arỳm nẽ ba inhõ puru kam môp kuni kaba
 já nFut 1nOm 1pOss roça em cará quant arrancar.sg.v
 ‘Já tirei todo o cará da minha roça.’

(23) arỳm nẽ ba inhõ puru kam môp kuni krwỳ
 já nFut 1nOm 1pOss roça em cará quant arrancar.pl.v
11 Poderíamos perguntarmo-nos, à luz de um exemplo como (22), se kuni é um verdadeiro 

quantificador. A pergunta é válida, e lembra o questionamento de Everett (2005) a respeito 
de ‘tudo’ em Pirahã. Neste trabalho, devemos deixar de lado esta interessante questão.
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 ‘Já tirei muito cará da minha roça.’

Por outro lado, o Mẽbengokre parece bastante convencional 
quanto ao seu tratamento linguístico da diferença entre entidades 
contáveis e não contáveis, com certos quantificadores sendo reser-
vados para entidades contáveis, enquanto outros estão reservados 
para entidades não contáveis:

(24)  Quantificadores para entidades contáveis: ’õ ‘algum’, pỹnh ‘poucos’, 
krãrek ‘poucos’, krãptĩ ‘muitos’, apỹnh ... djàri ‘cada’, pydji ‘um’, amẽ ‘dois’.

(25) Quantificadores para entidades não contáveis: rax ‘muito’ (= ‘grande’), 
ngrire ‘pouco’ (= ‘pequeno’).

(26)  Quantificadores que podem ser usados tanto para entidades contáveis 
quanto para não contáveis: kuni ‘tudo, todos’, kwỳ ‘algo de, alguns’.

Isso é tudo o que diremos, em termos descriptivos, a respeito 
de categorias a priori que não estão gramaticalizadas no sintagma 
nominal do Mẽbengokre. Voltemos, então, às categorias mani-
festadas por elementos realizados fonologicamente no sintagma 
nominal.

Em (8) acima, vimos que alguns elementos periféricos do sin-
tagma nominal aparecem à direita do núcleo. Podemos classificar 
estes elementos pelo seu significado e distribuição em ao menos 
quatro classes: os demonstrativos jã ‘este’, wã ‘esse’ e rina ‘aque-
le’, os quantificadores ’õ ‘algum’, kwỳ ‘algo de’, pỹnh ‘poucos’, 
apỹnh... djàri ‘cada’,12 pydji ‘um’, amẽ ‘dois’, kuni ‘tudo, todos’, 
kwỳ ‘algo de, alguns’, que ocorrem após os demonstrativos, os 
elementos bit ‘só’ e djwỳ ‘também’, e a conjunção nominal mẽ ‘e’.

12 O quantificador apỹnh ... djàri consiste de duas partes, uma das quais antecede o substantivo 
quantificado, enquanto que a outra o sucede:

 (I)  Apỹnh kubẽ djàri nẽ atemã kukràdjà
 separado bárbaro cada nFut diferente hábitos
 ‘Cada bárbaro diferente [lit., por separado] tem hábitos diferentes.’
 Não se pode dizer que esse quantificador seja um circumfixo, pois o elemento apỹnh tem 

sentido independente, querendo dizer ‘por separado’. Porém, não temos exemplos de djàri 
usado sem apỹnh.
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O leitor terá notado que não mencionamos nesse último 
parágrafo alguns dos quantificadores listados em (24)-(26). Os 
quantificadores que deixamos de fora (exemplo, ngrire, rax) têm 
um comportamento claramente diferente dos “quantificadores ver-
dadeiros” que focamos aqui. Podemos designar os que ficam fora 
pelo termo “quantificadores predicativos”, pois contrastam com 
os quantificadores verdadeiros, cujo uso em contexto é ilustrado 
em (27), pela presença de uma conjunção de predicados, como 
se vê em (28), o que sugere uma estrutura algo diferente em que 
o quantificador é um predicado em função apositiva: “eu peguei 
água, que era pouca”.

(27)  ba ngô kwỳ jadjà
 1nOm água algo botar.v
 ‘Eu peguei um pouco de água.’

(28)  ba ngô ngrire ne adjà
 1nOm água pouco cOnj 3.botar.v
 ‘Eu peguei uma pequena quantidade de água.’

Há uma certa variação entre quais quantificadores funcionam 
como quantificadores verdadeiros e quais como predicativos. Os 
numerais amẽ ‘dois’ e pydji ‘um’ aparecem com frequência como 
quantificadores predicativos13, além da sua ocorrência como quan-
tificadores verdadeiros, enquanto que numerais maiores, que são 
compostos de mais de um elemento14, são sempre predicativos.

13  É possível que haja aqui uma variação dialetal. Em Kayapó, ‘dois’ é o lexema composto 
amẽ ajkrut, que funciona preferencialmente como quantificador predicativo, às vezes como 
“circunfixo” ao nome (amẽ kubẽ ajkrut) ‘dois neobrasileiros’, às vezes posposto, contraído 
e com um único acento (kubẽ amajkrut). O uso de amẽ que descrevemos aqui corresponde 
ao Xikrin. Desconhecemos a existência de um uso de ajkrut sem amẽ.

14  São os seguintes, em Xikrin:
 (I) amẽ=n ikjê=kêt
 dois=e 3.par=neg
 ‘três’
 (II) amẽ=n amẽ
 dois=e dois
 ‘quatro’
 (III) amẽ=n amẽ=n ikjê=kêt
 dois=e dois=e 3.par=neg
 ‘cinco’
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Podemos resumir a distribuição desses elementos da  seguinte 
maneira, em que damos a cada classe os rótulos demonstrativo, 
quantificador, restritor e conjunção:

(29)

I II III IV V

 dem quant restr conj

N jã ’õ bit mẽ

 wã kwỳ djwỳ

 ... ...

Os exemplos seguintes, extraídos de textos ou de fala espon-
tânea, ilustram esta distribuição:

(30) kubẽ wã djwỳ dja arỳm am arẽ
 bárbaro esse também Fut já 2dat 3.dizer.v
 ‘Também esse neobrasileiro vai te falar.’

(31) pi’ôk wã ’õ by
 papel esse algum pegar
 ‘Pega algum desses papéis.’

(32) mẽ kwỳ bit nẽ mẽ kum ành
 pessoas algo só nFut pl 3dat 3.gostoso
 ‘Só algumas pessoas é que gostam.’

Além desses elementos, os sustantivos humanos podem ser plura-
lizados com o enclítico ar, que já encontramos nos plurais paucais. O 
pluralizador mẽ usado com os pronomes não se encontra nessa função 
com os substantivos. Não há exemplos espontâneos nos nossos dados 
em que esse enclítico coocorra com outro dos elementos mencionados 
acima, e, tendo em vista que a maioria dos substantivos humanos 
podem ser pluralizados de outra maneira, a ser vista abaixo, esse uso 
de ar só é comum com alguns termos de parentesco:



220

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

(33) i-kra=ar
 1-filho=pauc

 ‘meus filhos’

Fora essa classe fechada de elementos pospostos, existem 
classes abertas de elementos periféricos ao sintagma nominal 
tanto antes quanto depois do núcleo. O contraste entre os ele-
mentos à esquerda e os elementos à direita é que os primeiros 
são sintagmas completos, enquanto os segundos são predicados 
relacionais. Entre os elementos à esquerda, encontram-se possui-
dores, locativos, instrumentais e outros tipos de adjuntos, alguns 
dos quais, como o exemplo (34e), aparentemente são calcos do 
português. Muitas dessas construções têm sentidos convencio-
nais, mas não por isso são menos transparentes do ponto de vista 
morfossintático.

(34)
 a.  i-nhõ kà
 1-pOss canoa
 ‘minha canoa’

 b.  krĩ raj kam kubẽ
 aldeia grande em bárbaro
 ‘moradores da cidade’

 c. mẽ no kam ixe
 pessoas olho em espelho
 ‘óculos’

 d. bô o kikre
 palha com casa
 ‘casa com teto de palha’

 e. pidjỳ nhõ myt
 remédio pOss sol
 ‘hora de [tomar] o remédio’
 

A modificação adjetival, que será tratada na próxima seção, 
tem uma estrutura peculiar. Antes de passar aos adjetivos, entramos 
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nos pormenores dos substantivos relacionais que, como se verá 
adiante, formam uma única classe com os adjetivos.

Uma parte dos nomes, que chamamos nomes relacionais, 
exigem um complemento à sua esquerda. Os nomes relacionais 
incluem os termos de parentesco, as partes do corpo ou dos objetos, 
fluidos ou excrescências do corpo ou dos objetos, certos atributos 
ou estados (‘força’, ‘raiva’, ‘valor’), certos termos compostos 
com partes do corpo, como os diferentes ítens de indumentária 
(exemplo, kraxkà ‘calça’, literalmente ‘casca/pele das coxas’), 
substantivos deverbais, e alguns outros (kre ‘espaço’ ou ‘buraco’, 
djà ‘lugar’ ou ‘instrumento’, djê ‘enfeite’, nhimry ‘presa de caça’, 
jêj ‘carga’). Nos exemplos acima, no ‘olho’ é um nome relacional, 
e isso explica a necessidade desse substantivo ser precedido por mẽ 
‘pessoas’, pois de outro modo seria subentendida uma referência 
anafórica a um possuidor.

Em praticamente toda sequência de dois substantivos, o 
da direita é um substantivo relacional que toma o substantivo à 
sua esquerda como seu complemento. Simples justaposições de 
substantivos não são permitidas, com a exceção de certos nomes 
compostos para designar grupos humanos estrangeiros (kubẽ 
‘bárbaro(s)’) reais ou mitológicos, em que kubẽ vem anteposto a 
um substantivo que cumpre função de determinação, e que é tipi-
camente não relacional (mas pode também ser relacional, como 
em (37)):

(35)  kubẽ amàt
 bárbaro piranha
 ‘homem-piranha’ (raça imaginária de canibais)

(36)  kubẽ kryt
 bárbaro cristal
 ‘homem-cristal’ (neobrasileiro)

(37)  kubẽ kakrit
 bárbaro insignificante
 ‘homens insignificantes’ (índios não-Jê, pejorativo)
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Não encontramos exemplos dessa construção com outros 
núcleos com os quais isso seria em princípio possível, por exem-
plo, mry ‘animal’, que ao contrário só permite modificadores 
relacionais:

(38) mry kakrit
 animal insignificante
 ‘animais não comestíveis’
 
(39) mry kaàk
 animal falso
 ‘animal mitológico muito perigoso’

(40)  *mry tep
 animal peixe

Inlcusive nos nomes próprios mais prestigiosos (mẽ idji mex 
[gente 3.nome bom], ‘nomes belos’, em oposição aos nomes 
‘corriqueiros’ mẽ idji kakrit), formados pela modificação de um 
tema intraduzível,15 o modificador é um elemento relacional que 
toma o tema como seu complemento, com pouquíssimas exceções 
(exemplo (43)):

(41) Bep tik kre
 Bep estômago espaço
 ‘estômago do Bep’, ou ‘Bep com estômago’ (nome próprio)

(42) Bep ngri
 Bep pequeno
 ‘Bep pequeno’ (nome próprio)

(43) Bep màt kà
 Bep arara pele
 ‘Bep pele de arara’ (nome próprio)

15 Os temas dos nomes prestigiosos são Bep, Nhàk,Tàkàk, Irê, Ngrej, Pãnh, kôkô, e estão ligados 
a festivais de nominação particulares que levam estes mesmos nomes. Os temas dos nomes 
próprios provavelmente têm uma associação etimológica a nomes de animais (por exemplo, 
kôkô, que é também o nome de uma máscara usada no festival de nominação kôkô, e que 
representa um macaco, kukôj).
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Os sintagmas nominais encabeçados por um substantivo não 
relacional podem indicar um possuidor mediante a posposição nhõ, 
possivelmente ligada etimologicamente à noção de comida (isto é, 
uma espécie de classificador especializado em indicar o possuidor 
de substâncias comestíveis, normalmente não possuíveis),16 mas, 
sem dúvida em parte por influência do português, é hoje em dia 
de uso generalizado como possuidor de todo tipo de substantivos, 
e inclusive, como visto em (34e), é usado para indicar relações 
abstratas que em português se expressam com a preposição de.

A distinção entre nomes relacionais e nomes não relacionais é 
rígida em Mẽbengokre, e só conhecemos três substantivos que são 
lábeis, às vezes com sentidos diferentes: kà, que como substantivo 
relacional significa ‘pele’, ‘couro’ ou ‘casca’, e como substantivo 
não relacional significa ‘canoa’, djudjê, que como substantivo rela-
cional significa ‘arma’, enquanto que como não relacional significa 
‘arco’, e bikwa ‘parente’ ou ‘amigo’, que pode ser tanto relacional 
quanto não relacional sem mudança de sentido aparente.17

Em outros casos, a relacionalidade pode ser derivada mediante 
prefixos, não plenamente produtivos. Vão aqui alguns exemplos:

(44)  ngô
 água

(45) kangô
 água de ...
Por exemplo, em pidjô kangô ‘suco de frutas’, no kangô ‘lágrimas (água dos olhos)’.

16 Dois fatos sugerem essa etimologia. Um é o uso de nhõ na expressão lexicalizada nhõ kwỳ 
krẽ (pOss algo comer.v) ‘ter uma refeição’, lit. ‘comer meu algo’, mas com a possibilidade 
de uma etimologia do tipo ‘comer algo da minha comida’. Outro fato sugestivo é a existên-
cia do homônimo nhõ ‘palmito’, substantivo relacional que deve ir posposto a um nome 
de palmeira, curiosamente próximo do também relacional nhĩ ‘carne’, e que sugere uma 
etimologia pelas linhas de ‘massa comestível de ...’.

17 Os empréstimos recentes para termos de parentesco são também lábeis: é possível dizer tanto 
i-mamãe quanto inhõ mamãe, sem que tenhamos ainda uma ideia clara do que condiciona 
essa variação. Apesar de ser um fenômeno recente, o empréstimo de termos de parentesco é 
bastante frequente na medida em que a família nuclear toma maior importância na sociedade 
Mẽbengokre, pois não há termos nativos para pai, mãe, avô e avó que não incluam outros 
parentes classificatórios.
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(46) kô
 pau

(47) kakô
 pau de ...
Por exemplo, em akà kakô ‘batoque (pau do lábio inferior)’, ikre kakô ‘brincos 
(pau do lóbulo da orelha)’.

O exemplo nhimry ‘presa de caça’ é claramente derivado de 
mry ‘animal’, e nhingêt ‘avô, tio materno’ é sem dúvida derivado 
de ngêt ‘avô (vocativo, ou designação da classe de idade)’, mas a 
produtividade do prefixo nhi- é limitada.

4. a modificação no sintagma nominal

Até agora mencionamos dois tipos de dependentes do sintagma 
nominal: os complementos nominais ou adjuntos adposicionais, 
que ocorrem à esquerda do núcleo, e que são sintagmas comple-
tos, e uma classe fechada de elementos funcionais monádicos que 
ocorrem à direita do núcleo. Além desses últimos, há um outro 
tipo de dependente do sintagma nominal que ocorre à direita do 
núcleo: o modificador de tipo adjetival. 

(48)
 a.  mẽ idji mex
 pessoa 3.nome belo
 ‘nomes belos’ (nomes atribuídos cerimonialmente)

 b. ngy bôr
 argila cozer.n
 ‘cerâmica (lit., argila cozida)’

 c. mẽ kra-re
 pessoa filho-dim

 ‘pessoas com filhos’ (pode ser também ‘os filhos das pessoas’)

Desde o ponto de vista da semântica, o modificador é o ele-
mento à direita, enquanto que o elemento à esquerda é o núcleo. Do 
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ponto de vista da morfossintaxe, no entanto, o que está à direita é 
um núcleo relacional, que toma um complemento à sua esquerda. 
Isto é, em termos morfossintáticos, as construções acima não são 
diferentes de algo como (49), em que kà é um substantivo relacional 
cujo complemento é mry, e que, pelo menos com a tradução dada, 
é o núcleo do sintagma.

(49)  mry kà
 animal pele
 ‘pele de animal’

De fato, o exemplo (48c) mostra que alguns desses modifica-
dores pós-nominais podem ser palavras que têm normalmente refe-
rência nominal elas mesmas, isto é, palavras que são ambíguas entre 
uma leitura em que são modificadores do substantivo que ocorre à 
sua esquerda, e outra em que são o núcleo semântico do sintagma 
nominal inteiro, tomando o substantivo à sua esquerda como seu 
modificador. Em trabalhos anteriores (SALANOVA, 2011b, 2013), 
mostramos que esse é o caso também em sintagmas como (48a) e 
(48b): estes têm, além das traduções dadas, as leituras adicionais 
‘a beleza dos nomes’ e  ‘o cozimento da argila’, respectivamente. 
Não retomamos aqui a argumentação apresentada nesses trabalhos. 
Simplesmente registramos, de maneira sintética, que a estrutura 
morfossintática básica do sintagma nominal do Mẽbengokre é com 
o núcleo à direita, mas que a referência, ao menos em sintagmas 
nominais encabeçados por substantivos relacionais, pode estar 
dada pelo elemento à direita (o núcleo morfossintático) ou por 
aquele à esquerda.

Poderíamos tentar uma comparação entre o que descrevemos 
e certas construções com “classificadores” em português:

(50) uma penca de bananas

(51) uma dúzia de ovos
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Em termos morfossintáticos, pelo menos quando se diz ‘foi 
usada uma dúzia de ovos’ (e não ‘foram usados’), o núcleo é o 
substantivo à esquerda (‘dúzia’), pois é com ele que auxiliar e 
particípio concordam. No entanto, em termos semânticos ele é 
um mero modificador. A ambiguidade que ocorre em Mẽbengokre 
é mais geral, e, poderia dizer-se, de outra natureza18. Porém, 
encontramo-nos diante da mesma perda de referência de um 
substantivo para se tornar modificador. Seria possível fazer 
uma classificação hierárquica dos substantivos relacionais do 
Mẽbengokre indo daqueles que têm maior tendência a perder a 
sua referência até aqueles que não a perdem, algo que não fa-
zemos aqui por limitações de espaço. O leitor poderia inclusive 
se perguntar se alguns dos modificadores pós-nominais de que 
falamos acima (em particular os quantificadores) não poderiam ser 
tratados como substantivos no extremo “não-referencial” dessa 
hierarquia, uma hipótese que acolhemos com simpatia, mas que 
não podemos desenvolver aqui19.

18 Em português, encontramos casos como ‘uma beleza de argumento’, que corresponderiam 
a (48a), mas esses casos são lexicamente idiossincráticos. Em Mẽbengokre, há ainda casos 
como (48c), em que a interpretação como construção bahuvrihi vem “de graça”, sem nenhum 
paralelo claro em português.

19 A noção de ‘núcleo semântico’ pode parecer um tanto contraintuitiva se pensarmos na 
manobra, frequente nos cursos de introdução à semântica, de representar o sentido de 
cachorro preto como a interseção do conjunto de coisas pretas e o conjunto de cachorros. 
Nessa linha de raciocínio, F. Queixalós (c.p. de 12/2014) nota que, em compostos como 
garota-propaganda ou carro-bomba, é possível dizer que qualquer um dos subtantivos que 
entram no composto é o seu núcleo semântico. Um carro-bomba pode ser uma bomba em 
forma de carro, mesmo que sintaticamente seja carro o núcleo morfossintático da construção 
(pois carro-bomba é masculino como carro, e não feminino como bomba). É correto aplicar 
esse raciocínio, em Mẽbengokre, ao caso dos homens-piranha de (35). Mas não é correto 
aplicá-lo a casos como (48a), (48b) ou (48c). As duas partes desses “compostos” não se unem 
mediante conjunção, pois a segunda parte não denota um conjunto de entidades (exceto no 
caso de (48c), mas nesse caso não denota as entidades que correspondem ao sentido que 
se obtém), senão que é uma propriedade, que ora é o núcleo semântico da referência (isto 
é, o sintagma nominal denota uma propriedade), ora é um modificador do substantivo que 
precede (isto é, o sintagma nominal denota um conjunto de entidades). Os dois substantivos 
são unidos não por conjunção senão pela relação de ter a propriedade em questão.

 O que chamamos o núcleo semântico de um sintagma nominal complexo pode ser identificado 
por um diagnóstico de fácil aplicação. Basta procurar os diferentes tipos de predicado que 
podem ser associados a um determinado sintagma nominal: a pretura do cachorro pode ser 
completa, enquanto que o cachorro preto pode ser babão, mas a associação contrária é im-
possível (# o cachorro preto é completo, # a pretura do cachorro é babona). Este diagnóstico 
dá resultados inesperadamente claros quando aplicado a casos em aparência mais ambíguos: 
essa garota-propaganda é gostosa, mas #essa garota-propaganda foi bem bolada.



227

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

De fato, não há razão para limitarmos esta generalização aos 
substantivos relacionais. Já encontramos acima dois substantivos 
que escondem uma estrutura relativamente complexa:20

(52)  ku-bê ngêt,  mẽ bê ngêt
 3-em avô  pl em avô
 ‘(um) homem da classe de idade ngêt (velhos), os ngêt (velho)’

(53)  mẽ bê ngô kre,  ku-bê ngô kre
 pl em água espaço  3-em água espaço
 ‘os Mẽbengokre, um Mẽbengokre’

A estrutura aqui é paralela à de (34), com um adjunto adpo-
sicional situado à esquerda do substantivo que serve de núcleo 
morfossintático. De fato, não é difícil encontrar exemplos não 
lexicalizados que têm esta estrutura com a mesma posposição bê:

(54)  kubẽ bê tep
 bárbaros em peixe
 ‘homens que são peixes’

(55)  mẽ bê crente
 pessoas em crente
 ‘crentes’

A adposição bê tem um uso locativo, mas é também usada, 
como aqui, para construções inclusivas ou equativas que, em 
português, se expressariam mediante uma cópula. Em Salanova 
(2013), apresentamos uma argumentação para reduzir a construção 
inclusiva a uma construção com adposição, e não repetiremos essa 
argumentação aqui. O essencial é que, em termos morfossintáticos, 
o núcleo é o substantivo à direita, e o restante que aparece à esquer-
da é claramente um dependente, mais especificamente um adjunto 
adposicional. Se o núcleo morfossintático for tomado como núcleo 
semântico, a interpretação de (54) deveria ser ‘peixe’ com alguma 
modificação, enquanto que (53) deveria ser ‘buraco de água’ com 
20  O leitor notará que analisamos ‘velho’ e não ‘velha’, que é o exemplo que já tinha aparecido 

acima. De fato, ‘velho’ é preferível por ser ligeiramente mais transparente que ‘velha’, sem 
ser fundamentalmente diferente.
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alguma modificação. A interpretação correta de (54) é, no entanto, 
‘homens que são peixes’, e a de (53) ‘os que são buraco de água’ 
ou ‘aqueles em quem está o buraco de água’21. Isto é, em ambos os 
casos o núcleo semântico deixa de ser o substantivo que encabeça 
o sintagma, para passar a ser um dos elementos dependentes.

Os casos de ku-bê ngêt e de mẽ bê crente são idênticos a 
esses, mesmo que a estrutura adicional pareça não ter nenhum 
efeito semântico. Todos os substantivos para pessoas ou grupos 
humanos que são formados com um núcleo não relacional devem 
aparecer nessa estrutura, e o objeto de bê permite a expressão de 
seu número. Fizemos referência a esse mecanismo acima, quan-
do citamos a raridade do pluralizador ar. No caso particular de 
ngêt, esse tema é usado como vocativo de avô ou tio materno (em 
Xikrin normalmente sob a forma diminutiva ngête, em Kayapó 
sob a forma ngêtwa, com uma terminação vocativa); ‘velho’ seria 
simplesmente ‘o que é avô’.

Em síntese, estamos diante de uma construção cujo núcleo 
sintático é o elemento à direita, mas na qual o elemento responsá-
vel pela referência é aquele à esquerda. A solução a esse paradoxo 
aparente encontra-se na análise das orações relativas, assunto que 
foi tratado em pormenores em Salanova (2011b, 2013), e que será 
apenas resumido na seção que segue.

5. as Relativas como aRquétipo do sintagma 
nominal

As orações relativas do Mẽbengokre são de núcleo interno, isto 
é, o substantivo que é modificado pela relativa encontra-se dentro 
dela, na posição que ocuparia numa oração comum:

21 O sentido ou etimologia do termo mẽbêngôkre não faz parte do conhecimento dos falantes 
atuais, e não é possível relacionar o termo a nenhum mito conhecido ou recolhido na lit-
eratura. Alguns estudiosos propuseram etimologias diversas. Turner (1991), por exemplo, 
diz que o termo se refere ao espaço (kre) de terra entre os rios (ngô) Tocantins e Araguaia, 
território ancestral dos Mẽbengokre, algo que se afasta um tanto do que a expressão ngôkre 
pode significar literalmente, enquanto que Lea (2012), p. 60, prefere a interpretação mais 
literal “povo do buraco de água”.
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(56)  [ kubẽ kute im arẽnh jã ] ne ba am arẽ
 [ bárbaro 3erg 1dat 3.contar.n este ] nFut 1nOm 2dat 3.contar.v
 ‘Estou te contando isso que o neobrasileiro me falou.’

O núcleo da oração relativa não é marcado de maneira ex-
plícita pela morfologia: não há pronomes relativos ou qualquer 
determinante particular que seja usado com o núcleo das orações 
relativas, ao contrário do que ocorre com as relativas de núcleo 
interno em outras línguas em que foram descritas.

Mesmo que, na maioria dos casos, a pragmática e o conheci-
mento de mundo deem uma interpretação particular a cada oração 
relativa, as relativas de núcleo interno do Mẽbengokre são em prin-
cípio ambíguas, permitindo tantas interpretações quanto sintagmas 
nominais elas contenham. Qualquer posição regida em uma oração 
relativa pode ser o núcleo semântico da relativa:

(57)  [ kubẽ ku-te mẽ i-mã pi’ôk nhõr ] nẽ jã
   [ bárbaro 3-erg pl 1-dat livro dar.n ] nFut este
 ‘Este é o livro que o neobrasileiro nos deu’, ou
 ‘Este é o neobrasileiro que nos deu o livro.’

Não há restrições sobre a função gramatical dentro da oração 
relativa que servirá como núcleo da construção: sintagmas nomi-
nais em função de adjunto podem ser núcleo, como se vê em (58).

(58)  [ kubẽ kôt i-tẽm ] nẽ jã
 [ bárbaro com 1-ir.n ] nFut este
 ‘Este é o neobrasileiro com quem eu vou.’

Deve notar-se, no entanto, que a oração relativa não pode sig-
nificar toda e qualquer coisa associada ao evento que ela descreve. 
Além de poder nomear o evento em si (“a minha ida”), algo que 
examinamos abaixo, as interpretações possíveis das orações rela-
tivas de núcleo interno em Mẽbengokre estão ligadas de maneira 
estrita a posições sintáticas presentes na estrutura. Essa precisão 
na sua sintaxe as torna diferentes das nominalizações (que com 
frequência apresentam idiossincrasias lexicais), da oração relativa 
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adjungida das línguas australianas (cf. Larson (1982)) e de outras 
construções semelhantes (por exemplo, as orações correlativas). 
Para mais detalhes, remetemos o leitor a Salanova (2011b, 2013).

Como se vê a seguir, o núcleo em si pode ser zero, mas ele 
deve estar representado na estrutura mediante um pronome nulo, 
e não simplesmente ausente. Lembramos o leitor que dissemos 
acima algo semelhante sobre a distribuição dos pronomes nulos: 
eles devem sempre estar regidos.

(59) kôt i-tẽm jã
 com 1-ir.n este
 ‘este com quem eu vou’,
 ‘minha ida com ele/ela’

(60) # i-tẽm jã
 1-ir.n este
 (Só permite a leitura: ‘minha ida’).

Em (59), existe um pronome nulo na posição de complemen-
to de kôt, que não existe em (60), pois não há nessa última uma 
adposição para regê-lo. Em consequência, a leitura em que essa 
posição de adjunto encabeça a oração relativa está ausente nesta 
segunda frase.

Interpretamos esses fatos como significando que os núcleos 
das orações relativas em Mẽbengokre só podem ser sintagmas no-
minais. Isto é, não há orações relativas encabeçadas por advérbios, 
tais como quando ou como, sejam eles implícitos ou explícitos. 
Argumentos adposicionais implícitos, isto é, não representados 
na estrutura ao menos por uma posposição com um complemento 
nulo, também não podem encabeçar a oração relativa. A oração 
relativa também não pode ter o sentido de qualquer outra cir-
cunstância associada ao evento além de nomear o evento em si, 
como no caso de (60). Examinamos essa leitura eventiva após 
uma análise das relativas livres.
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O exemplo (59) já mostrou um caso em que o núcleo de 
uma relativa é nulo. O grau em que essa possibilidade existe em 
Mẽbengokre pode ser apreciado através dos exemplos seguintes:

(61)  [ ajbir a-je a-nhõ pur kurũm — kadjàr wã ] i-m a-ngã
 [ há.pouco 2-erg 2-pOss roça de — arrancar.n esse ] 1-dat 2>3-dar.v
 ‘Me dê esse que você tirou da roça há pouco.’

(62) [ a-je — o mry bĩn wã ] dja ga i-m a-ngã
 [ 2-erg — com animal matar.n esse ] Fut 2nOm 1-dat 2>3-dar.v
 ‘Me dê esse com o qual você mata animais.’

(63) [ — ’ã akrô jet wã ] dja ga a-ta   
 [ — sobre cipó pendura este ] Fut 2nOm 2>3-corta    
 ‘Você tem que cortar esse sobre o qual está pendurado o cipó.’  

(64)  [ mẽ ku-m bàri’y djành bit ] ku-te kur
 [ pl 3-dat pimenta gosta só ] 3-erg come.pl.n
 ‘Só aqueles que gostam de pimenta comem.’

Esses exemplos não representam uma estratégia de relativiza-
ção diferente da vista acima. Ao contrário, mostram que o núcleo 
pode ser simplesmente omitido e que, quando ele está presente, 
ele tem um valor restritivo. Exemplos como esses estão em relação 
com as relativas “normais” da mesma maneira em que as relativas 
livres estão relacionadas às orações relativas em português:

(65)  o que eu vi nesse dia

(66)  o acidente que eu vi nesse dia

É importante notar que, na formação das relativas livres em 
Mẽbengokre, há simplesmente um silêncio e não um pronome in-
definido. Esses silêncios, de fato, são os mesmos que os pronomes 
de terceira pessoa não dêitica: como dissemos acima, eles aparecem 
somente em posições regidas. Além disso, eles desencadeiam as 
alternâncias morfofonológicas que são condicionadas pelos pro-
nomes zero, e nos casos em que os pronomes têm de tomar uma 
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forma não-zero (isto é, o acusativo ku-, regido por certas posposi-
ções) os vazios das orações relativas livres também o fazem. Isto 
é, encontramos uma segunda função para os pronomes vazios em 
Mẽbengokre: além de poderem ser pronomes não dêiticos, eles 
podem ser variáveis ligadas em uma oração relativa.

Não é difícil ver que a ambiguidade que encontramos nos 
pronomes vazios é muito parecida à que se encontra nos nomes 
nus: os nomes nus podem funcionar tanto como sintagmas nominais 
definidos, ou como restritores de orações relativas. Não é descabido 
relacionarmos o primeiro uso ao uso anafórico dos pronomes zero, 
e o segundo ao uso dos pronomes zero como variáveis ligadas em 
uma oração relativa.

Que haja ali um paralelo não deveria surpreender-nos. Se 
pensarmos na interpretação dos nomes nus como sintagmas 
nominais definidos, é possível lançar mão de uma reflexão que 
é antiga nas línguas românicas, e que liga sintagmas nominais 
definidos aos pronomes: já para Bello (1995 [1847]), cap. XIV, 
um fundo comum subjaz a ambos tipos de palavras, e isso é 
claramente visível na forma dessas palavras. Em espanhol, por 
exemplo, o pronome masculino é uma forma tônica do artigo 
definido correspondente:

(67)  El vecino juega con el perro.

(68)  Él juega con el perro.

Em termos semânticos, costuma-se atribuir ao artigo de-
finido o sentido da entidade, cuja existência e unicidade (no 
discurso) se pressupõe, que satisfaz o predicado denotado pelo 
substantivo (p. ex. HEIM; KRATZER, 1998, p. 74). Pode se 
dizer que o sentido do pronome envolve igualmente existência 
e unicidade no discurso, sem a restrição de um predicado: o 
pronome, no seu uso não dêitico, remete a uma entidade proe-
minente no discurso cuja existência e unicidade se pressupõe. 
Se há mais de uma entidade proeminente no discurso, ou se não 
há nenhuma, o uso de um pronome anafórico resulta na mesma 
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estranheza que um sintagma nominal definido em circunstâncias 
idênticas.

Com base nisso, uma análise em que (68) é simplesmente uma 
variante de (67) em que o substantivo é vazio e o artigo adquire 
um acento “de graça” é preferível a dizer que artigo e pronome 
são duas palavras distintas, sem relação explícita.22

É algo assim que propomos para o Mẽbengokre, salvo que 
em Mẽbengokre os pronomes anafóricos e os artigos definidos são 
zeros. Em favor dessa idéia está o fato que acabamos de apontar: os 
zeros podem servir também como variáveis ligadas nas orações re-
lativas tanto quando são pronomes como quando são determinantes.

Porém, como vimos com os exemplos (16)-(17), os artigos 
nulos podem também ter uma interpretação indefinida ou genérica 
que os pronomes vazios aparentemente não têm. Nossa tendência 
seria de relativizar a possibilidade dessas interpretações indefinidas 
não específicas dos sintagmas nominais nus, que, na nossa intuição, 
tendem a ocorrer somente com alguns objetos diretos, em constru-
ções bastante específicas, algo que sugere (pseudo-)incorporação 
nominal (cf. DAYAL, 2003, 2011). A tarefa de mostrar que as 
interpretações não específicas estão sujeitas a restrições sintáticas 
é algo que devemos deixar para pesquisas futuras.

6. a ambiguidade das oRações Relativas

Como já vimos no exemplo (60), as relativas de núcleo interno 
podem ter uma única interpretação que não está associada a um 
sintagma nominal presente dentro da sentença: podem também 
designar o evento descrito pelo predicado. As relativas são, por 

22 Em espanhol isso ocorre também com os demonstrativos, que têm uma versão determinante 
“fraca” e uma versão pronominal “forte”, diferenciadas na ortografia pela presença do acento 
gráfico na segunda:

 (I) Quiero este vestido.
 (II) Quiero éste.
 Esse fenômeno não deve ser confundido com um fenômeno semelhante mas distinto, de uso 

nominal dos adjetivos:
 (III) Quiero el vestido verde.
 (IV) Quiero el verde.
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assim dizer, ambíguas entre leituras de participante e uma leitura 
eventiva. Descritivamente, as primeiras seriam chamadas relati-
vas, enquanto que as segundas seriam chamadas completivas, e 
sua descrição provavelmente ocuparia dois capítulos distintos de 
uma gramática tradicional. Mas não há razão para distinguirmos 
entre duas construções que são idênticas do ponto de vista mor-
fossintático.

O sentido eventivo das relativas vem à tona em algumas 
circunstâncias em que elas são complementos de verbos de 
percepção:23

(69)  ba Tàkàk kute Nhàkre o=àkĩnh pumũ
 1nOm Tàkàk 3erg Nhàkre com=3.furtar.n ver.v
 ‘Vi o Tàkàk sair furtivamente com a Nhàkre.’

A interpretação eventiva é também a que é exigida quando 
uma oração é complemento de um predicado qualificativo:

(70)  a-dju-jarẽnh mex
 2-antipass-contar.n bom
 ‘Você falou bem.’ (lit.: ‘Teu contar foi bom.’)

É preciso insistir no fato de que outros sentidos além do sentido 
eventivo, por exemplo o sentido proposicional (“que você tenha 
falado”), não são interpretações possíveis dessa construção.

Em conclusão, no lugar de completivas e relativas, propomos 
que há em Mẽbengokre uma única construção que consiste em um 
verbo em sua forma nominal, acompanhado opcionalmente de seus 
argumentos, que tem dois conjuntos de intepretações possíveis: 
uma oração relativa encabeçada por qualquer um dos participantes 
presentes estruturalmente na sentença, ou uma oração completiva, 
cujo sentido é o evento descrito pelo verbo e seus dependentes.

23 Talvez nesse caso ainda se poderia recorrer a uma interpretação de oração relativa (“vi o 
seu filho que saiu furtivamente com a Nhàkre”), mas mantemos que o sentido exato é que 
o evento foi percebido no seu desenrolar.
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Como antecipamos ao falar sobre a modificação dentro do 
sintagma nominal, os adjetivos parecem sempre ser o núcleo mor-
fossintático do sintagma nominal, mesmo que, semanticamente, 
sejam modificadores periféricos. A explicação disso que acima 
chamamos de paradoxo encontra-se no paralelo que se pode es-
tabelecer entre a modificação por adjetivos e as orações relativas 
que acabamos de descrever.

Tome-se por exemplo um sintagma nominal que contenha um 
adjetivo24, tal como (48a), repetido a seguir. Essa construção, além 
de ser um sintagma nominal, é também uma oração completa, cujo 
sentido é ‘os nomes das pessoas/deles serem belos’.25

(71) mẽ idji mex
 pessoa 3.nome belo
 ‘os nomes belos das pessoas’, ‘os nomes das pessoas serem belos’

A mesma coisa pode ser dita sobre os demais exemplos apre-
sentados em (48), dados aqui com ambas as traduções:

(72) ngy bôr
 argila cozer.n
 ‘cerâmica (lit., argila cozida)’, ‘cozer argila’

(73)  mẽ kra-re
 pessoa filho-dim

 ‘pessoas com filhos’, ‘as pessoas terem filhos’

Em todas essas construções, passar de um sintagma nominal a 
uma oração completa não exige nenhuma morfologia explícita. Se-
manticamente, essa mudança pode ser caracterizada como a passagem 
do “foco da referência” do substantivo à esquerda ao modificador à 
direita, que se transforma em predicado principal. Isso é o que ocorre 
nas orações relativas, ao passar do sentido em que modificam um 
participante ao sentido em que designam o evento descrito pelo verbo:
24 Usamos adjetivo aqui apenas de maneira informal. Na conclusão desta seção, conclui-se 

que os adjetivos pertencem morfossintaticamente à classe dos substantivos relacionais.
25 A tradução com infinitivo é um tanto desajeitada, mas servimo-nos dela para sublinhar a 

interpretação em que é nomeada a situação. A interpretação finita dessas orações também é 
possível.
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(74) aje imã ngy bôr
 2erg 1dat argila cozer.n
 ‘a argila que você cozeu para mim’, ‘você cozer argila pra mim’

A diferença entre essa oração e as anteriores é simplesmente 
de grau: há mais participantes presentes nas frases que chamamos 
“relativas”, e menos na “modificação adjetival”, mas são funda-
mentalmente a mesma construção. O fato de que, em alguns ca-
sos, encontremos um predicado que não é verbal, como em (73), 
também não é uma diferença fundamental, pois orações principais 
completas com núcleo nominal são perfeitamente possíveis em 
Mẽbengokre.

Em outros trabalhos (em particular, SALANOVA, 2013), 
dedicamos muito espaço a argumentar que não havia diferenças 
significativas entre as formas nominais dos verbos e os demais 
substantivos. Não acreditamos que isso seja necessário aqui, pois 
não partimos de uma ideia preconcebida sobre a estrutura das 
orações relativas. O leitor que queira examinar essa argumentação 
em pormenores deve consultar o trabalho citado.

O caso limite é um como os mencionados no final da seção 
sobre os pronomes:

(75) tẽm jã
 3.ir.n este
 ‘este que vai’

(76) ãm wã
 3.estar.em.pé.n esse
 ‘aquele que está em pé’

Temos todos os elementos para analisar esses exemplos como 
construções relativas “mínimas”, em que um verbo em sua forma 
nominal é o modificador de um pronome zero que serve como 
núcleo, exatamente como em (61)-(64).
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conclusões

Há três observações empíricas fundamentais que fazemos aqui 
sobre os sintagmas nominais em Mẽbengokre:

1. Em todo sintagma nominal complexo, existe uma am-
biguidade sistemática a respeito de qual substantivo é o núcleo 
semântico do SN.

2. O núcleo de um sintagma nominal pode ser tanto um 
substantivo quanto um elemento pronominal, que é normalmente 
zero na terceira pessoa; não existem diferenças importantes entre 
a distribuição de substantivos e de elementos pronominais nulos.

3. A interpretação do núcleo normalmente é definida ou es-
pecífica. Há um paralelismo entre a interpretação dos nomes nus 
como sintagmas nominais definidos e a interpretação dos pronomes 
vazios como elementos anafóricos.

Neste trabalho, propomos lidar com esses fatos mediante 
uma única proposta, em que, por um lado, determinantes nulos e 
pronomes nulos de terceira pessoa são essencialmente o mesmo 
elemento e, por outro, a interpretação de um elemento como sendo 
o núcleo de um sintagma nominal complexo é simplemente uma 
questão de escopo relativo entre os diferentes determinantes, um 
mecanismo que é detalhado em outros trabalhos (SALANOVA, 
2006, 2011b).

Há uma série de pontos evidentemente ligados à nossa aná-
lise do sintagma nominal Mẽbengokre que não pudemos tratar 
aqui por limitações de espaço. Entre eles está a questão de se os 
pronomes de primeira e segunda pessoas podem ser tratados da 
mesma maneira que os de terceira, algo que é sugerido fortemente 
pelo modo idêntico ao dos substantivos comuns em que os primei-
ros são pluralizados. Outro assunto pendente é a explicitação das 
condições em que os substantivos não recebem uma interpretação 
definida ou específica, algo que por ora supomos ser relativamente 
limitado. Finalmente, há uma série de problemas que surgiriam 
de qualquer tentativa de formalizar as ideias apresentadas aqui de 
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maneira mais ou menos intuitiva. Por exemplo, se dizemos que 
pronomes e determinantes são “a mesma coisa”, temos que dar a 
esse elemento único uma entrada lexical que seja compatível com 
ambos os seus usos. Tais considerações não cabem em um trabalho 
de natureza essencialmente descritiva, mas são fundamentais para 
entender de maneira precisa as consequências da nossa análise.
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ThE sEmANTiCs oF bArE NouNs iN kAriTiANA1
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intRoduction

Karitiana is a native Brazilian language spoken by approxima-
tely 400 people, who live in a reservation located in Southwestern 
Amazonia (Claudio Karitiana, pc). It is the only surviving language 
of the Arikem branch of the Tupi family. Karitiana is (mostly) verb 
second in main declarative clauses and it is verb-final in subordi-
nate clauses.2 It is an ergative language: intransitive verbs agree 
with their subjects; whereas transitive verbs agree with their direct 
objects (see STORTO, 1999).

Karitiana Noun Phrases (NPs) have no inflectional morphol-
ogy; they are unmarked for any functional distinctions, such as gen-
der, case, or number. Karitiana is also a determinerless language, 
and has no words comparable to Romance or Germanic articles, 
1 A version of this paper was presented by Ana Müller at SULA VII – The Semantics of 

under-represented Languages in the Americas – held on 4-6 May 2012 at Cornell Univer-
sity, USA. We thank its audience for comments and criticisms. Ana Müller thanks CNPq 
(grant #303407/2009-3) for the partial financing of this research and CAPES (PROAP/PG 
Linguística, USP) for financing the field work that it involved. Luciana Sanchez-Mendes 
thanks CAPES for her Postdoctoral Research Fellowship at Universidade Federal de Roraima. 
We thank Luciana Storto for helping with the analysis of the data. We thank the Karitiana 
consultants: Luiz, Inácio, Elivar, Cláudio, João, Maria de Fátima and Marilena Karitiana. 
We are also grateful to Ramon Garcia-Fernandez for his cooperation with the Spanish data.

 We also thank our anonymous referees for very insightful comments and criticisms. All 
remaining problems are ours.

2 Note, however, that the examples used in this paper can show other word-order patterns 
according to the use of other non-declarative moods. 
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demonstratives or determiner quantifiers. We illustrate these facts 
and the many ways Karitiana Bare NPs may be interpreted in 
examples (1) and (2). The Verb Phrase in (1) illustrates the occur-
rence of a Bare Noun (BN) in object position; whereas sentence 
(2) illustrates a BN occurring in subject position. Note that BNs 
may be interpreted as definite, indefinite or generic in all argument 
positions, modulo lexical selectional restrictions.

(1) ’y kinda’o3

 eat fruit 

Possible interpretations:
‘eat fruits’     generic
‘eat the fruit/a fruit’    definite/indefinite  singular
‘eat the fruits/some fruits’    definite/indefinite plural

(2) Õwã Ø-na-aka-t   i-sea-t.4

 child 3-DECL-COP-NFT  PART-beautiful-ABS.AGR 

Possible interpretations:
‘Children are beautiful.’    generic 
‘The child/A child is beautiful.’   definite/indefinite  singular
‘The children/Some children are beautiful.’  definite/indefinite plural

Karitiana has no demonstratives or determiner quantifiers. 
Sentence (3) illustrates that demonstratives are expressed as clau-
ses. And sentence (4) shows that universal quantification is also 
expressed as a clause in the language.

(3) [ Ony sojxaty aka  kyn ] Ø-naka-pon-Ø   João.
   DEIC  boar  be  at  3-DECL-shoot-NFT  João
 ‘João shot at that/those boar(s).’ 
 Literally: ‘João shot at boars that were there.’

3 All the examples without references were collected by us with native speakers following a 
controlled elicitation methodology (see Matthewson 2004). 

4 Abbreviations: 1s = 1st person singular agreement; 2s = 2nd person singular agreement; 3 = 
3rd person agreement; ANAPH = anaphoric; ABS.AGR = absolutive agreement; ADJ=adjunct 
marker; ASST=assertive mood; COP = copula; DECL = declarative mood; DEIC=deictic; 
FUT = future; IMPF = imperfective; NEG = negation; NFT = non future; PART = participle; 
PL = plural; POS = postposition; RDP = reduplication; SUB= subordinator; TV = thematic 
vowel.
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(4)  [ Sojxaty aka-tyym ] Ø–na-pon-pon-Ø   João.
   boar  COP-SUB  3-DECL-shoot-RDP-NFT  João
 ‘João shot at all the boars.’ 
 Literally: ‘João shot at boars that be.’

This paper investigates the semantics of BNs in Karitiana. 
It claims that BNs in Karitiana denote heimian indefinites, that 
is, they introduce a variable into the logical form of the sentence 
(see HEIM, 1982). We also claim is that there are no Determiner 
Phrases in Karitiana, and thus that there are no empty determiners 
in the language.

We start the paper by briefly discussing the cross-linguistic 
variation on the existence and interpretation of BNs in section 1. 
Then, in section 2, we move on to discuss the theories that account 
for this variation. Next, in section 3, we present the interpretations 
of Karitiana BNs and, in section 4, we discuss whether covert/
empty determiners should be posited in the language in order to 
explain the interpretations of its BNs. In section 5, we present our 
analysis. We conclude in section 6.

1. baRe nouns: cRoss-linguistic vaRiation

In this section, we take a brief look at how Bare Nouns may 
vary cross-linguistically. 

The availability and distribution of BNs across languages has 
often been correlated with the presence vs. the absence of number 
marking, of articles, and with the obligatory use of numeral classi-
fiers within the nominal system (see BORER 2005; CHIERCHIA 
1998; GIL 1987, among others). Roughly speaking, the existence 
of number marking and articles in a language is claimed to correlate 
with the absence or with the restricted use of BNs; whereas the 
occurrence of obligatory numeral classifiers is claimed to correlate 
with the unrestricted use of BNs and with the absence of number 
marking.  French is taken as a paradigmatic case, because it has 
articles, number, and BNs are never allowed. Chinese is another 
paradigmatic case that belongs in the other end of the scale since 
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it has obligatory numeral classifiers, no articles, no number, and 
BNs are freely allowed. 

Nevertheless, there is a lot of cross-linguistic variation in 
between. Hindi, for instance, has no articles, but has number and 
also Bare Singulars and Bare Plurals. English and Spanish have 
articles, number and Bare Plurals, but no Bare Singulars. Another 
case is Hebrew, a language that has a definite article, but no indefi-
nite article. It also has number, Bare Singulars and Bare Plurals. In 
Brazilian Portuguese, one finds articles, number, Bare Singulars and 
Bare Plurals. Finally, in Karitiana, there are no articles, no number, 
no classifiers, and BNs are freely allowed in all argument positions.

Possible readings for BNs also vary cross-linguistically. 
Ever since the seminal work of Carlson (1977), the paradigmatic 
reading of Bare Nominals has been taken to be the kind reading, 
as illustrated by the English sentence (5), and by the Chinese sen-
tence (6). Nevertheless, it is not the case that all languages that 
allow Bare Nominals allow them to have kind readings. This is 
the case of Spanish as illustrated by the ungrammaticality of (7a) 
in contrast with the grammaticality of (7b) (cf. MCNALLY, 2004; 
LACA, 2013).

(5)  Dogs are extinct.       
 English 

(6)  Gou  juezhong le.   Chinese 
 dog extinct   ASP
 ‘Dogs are extinct.’ (RULLMANN  & YOU 2006: 176)

(7)  a.   *Perro/Perros  están extinguidos.  Spanish
        Dog/dogs  are  extinct
 
 b. Los  perros  están extinguidos.  Spanish
     the dogs are  extinct
       ‘Dogs are extinct.’
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Another reading that BNs often have is the one described 
in terms of generic quantification occurring in characterizing 
statements that express generalizations about sets of entities (see 
Krifka et al. 1995).5 These sentences can be paraphrased as “Ge-
nerally if…, then…” or “For all/typical x: if x is..., then...” as the 
paraphrases offered for sentence (8a-b) illustrate. The sentences 
in (8a-c), however, also show that not all languages allow generic 
readings for their BNs. English and Brazilian Portuguese are cases 
of languages in which BNs have generic quantificational readings, 
whereas Spanish is a language in which Bare Plurals are claimed 
not to have generic readings.

(8) a.   Dogs bark.   English
  Paraphrases:  ‘Generally, if something is a dog, it barks.’ 
    ‘For all/typical x: if x is a dog, then x barks.’ 

 b.  Cachorro late.  Brazilian Portuguese6 
  dog  bark 
  ‘Dogs bark.’ 
  Paraphrases:  ‘Generally, if something is a dog, it barks.’ 
  ‘For all/typical x: if x is a dog, then x barks.’
 
 c.  *Perros ladran.7   Spanish 
  dogs  bark

The availability of existential readings also varies from 
language to language. By existential readings we mean readings 
that are existentially quantified as in (9a). They are typically para-
phrased by existential constructions as illustrated by the singular 
indefinite in (9b). Note that these are quantificational and not 
referential readings since we are dealing with variable binding. 

5 Krifka et al. (1995) distinguish kind reference from generic sentences called characterizing 
statements. Kinds refer to entities that are related to specimens, whereas characterizing 
statements that express generalizations about sets of entities. 

6 Examples from Brazilian Portuguese were constructed by the authors, who are both native 
speakers of the language. 

7 An anonymous referee brought to our attention the following lyric from a Henry Fiol song.  
 (i) ‘Donde perro come perro. Y por un peso te matan.’
 Be that as it may, the literature agrees that Bare Plurals do not allow generic readings in 

Spanish (see Bleam 1999). 
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(9)  John sold a car.

 a. Logical Form: ∃x. [car (x) & sold (John,x) ] 

 b. Semi-logical paraphrase: ‘There is a car and John sold it.’

Typically, BNs, when allowed, have existential readings in 
object positions, as in the English sentence (10a) and in the Bra-
zilian Portuguese sentence (10b).

(10) a.  John sells cars.
  Semi-logical paraphrase: ‘There are cars and John sells them.’
  
 b.  Maria  vende  carro.
      Maria sells car
     ‘Maria sells cars.’

English is a language that allows BNs with indefinite exis-
tential readings in subject position (see (11a)); whereas Brazilian 
Portuguese is not (see (11b)).8 BNs with definite existential readings 
are rare, but possible, as the Chinese sentence (12a) shows. The 
availability of (12a) seems to be related to the fact that there is no 
definite determiner in Chinese. Sentences (12b) and (12c) show 
the other side of the coin, e.g. that many languages do not allow 
definite existential BNs.

(11)  a.  Dogs are barking.    English 

 b.  *Cachorro está latindo.  Brazilian Portuguese
        dog  is  barking

(12)  a. Hufei he-wan-le   tang.  Chinese
  Hufei drink-finish-LE9   soup 
  ‘Hufei finished the soup.’ (Cheng & Sybesma 1999: 510)

8 Existential readings of Bare Singular subjects in Brazilian Portuguese are claimed to exist 
in some restricted contexts by Schmitt & Munn (1999) and by Pires de Oliveira & Rothstein 
(2012).

9 Since we kept the authors’ examples as they were given in the text, Chinese glosses differ 
(see the contrast between (6) and (12a).
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b.  #John finished soup.    English 
 
c.  *João terminou sopa.    Brazilian Portuguese 
                 João finished    soup 

In this section, we have illustrated the vast array of cross-
linguistic variation in the occurrence, distribution and interpretation 
of BNs. 

2. how can we account foR vaRiation?

In this section, we briefly present two influential theories about 
the cross-linguistic variation on the distribution and interpretation 
of BNs. 

Longobardi’s (1994, 2001) is a syntactic theory. It claims that 
arguments must always be Determiner Phrases (DPs), and that 
Noun Phrases necessarily denote predicates. It is extra syntactic 
structure or movement that may in some cases turn these predicates 
into arguments. The author claims that reference to individuals is 
tied exclusively to existence of a Determiner (D). Kind readings of 
(apparent) BNs result from an expletive covert/empty D, which is 
co-indexed with the head Noun, as represented in (13a). Existential 
readings of (apparent) BNs, on the other hand, stem from a covert 
indefinite article (an existential quantifier), as represented in (13b). 
Consequently, parametrization will have to do with the licensing of 
empty Ds. Within this theory, it is syntactic parametrization then 
that accounts for the variation on the occurrence and interpretation 
of BNs across languages. 

(13) a. [Diexpl [NPi]]   kind readings 
 b. [ ∃i [NPi]]  existential readings

Chierchia’s theory, on the other hand, makes cross-linguistic 
variation on the occurrence and interpretation of BNs depend on the 
denotation of the BNs themselves. According to Chierchia (1998), 
cross-linguistic variation on the distribution and interpretation of 
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BNs is to be attributed to semantic parametrization. He claims that 
languages vary on the syntactic level at which reference to indivi-
duals is located, which may be either the Noun or the Determiner. 
According to him, Nouns may be argumental by themselves, wi-
thout the need of extra structure. Parametrization then will have to 
do with whether a language allows Nouns as arguments, and on the 
availability of type-shifting operations that turn argumental BNs 
into predicative BNs and vice-versa. These operations account for 
the different readings they may have in the same language. 

In Chierchia’s theory, the fact that a noun is marked for 
number (singular vs. plural) implies that its denotation has 
already been sorted, and is therefore predicative, not argumen-
tal. Being predicates, number-marked nouns need determiners 
(overt or covert) in order to become arguments. On the other 
hand, languages with unrestricted BNs and no number will need 
classifiers in order to turn argumental BNs into predicative NPs.

In this section, we have briefly sketched the two most in-
fluential theories about the distribution of BNs, one that places 
variation in the syntax, and the other one that places it in the se-
mantics. These theories have been taken up by many syntacticians 
and semanticists in order to solve the problems they raise when 
dealing with the description of specific languages. Unfortunately, 
we won’t be able to pursue these developments here. In the next 
section, we will describe how BNs are interpreted in Karitiana.

3. inteRpRetations of kaRitiana bns

In this section, we show that Kartiana BNs may be interpreted 
as existentially definite, existentially indefinite and as generic in 
all argument positions.

As mentioned in the introduction, Karitiana NPs occur bare in 
all argument positions. They are not marked for (in)definiteness, 
number, class, gender, proximity, specificity, or case. There are no 
universal or existential determiners or demonstrative pronouns in 
the language (see MÜLLER et al. 2006). 

We first examine Karitiana NPs in object position. Note that 
the short text in (14) is made of a sequence of sentences, in which 
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the second occurrence of livro (‘book’) is anaphoric to its first oc-
currence in the previous sentence – that is, the second occurrence 
of livro is a paradigmatic case of the occurrence of a definite NP.

(14)  a.  Koot  y-ta-’amy-t  yn mynhin-t   livro-ty.10

      yesterday 1s-DECL-buy-NFT  I  one-ADJ   book-POS 
 ‘Yesterday I bought one book.’ 

 b.  Yn Ø-na-tarak-a-t   livro ambip. 
        I   3-DECL-bring-VT-NFT  book house 
 ‘I brought the book home.’

Note next that the object BN sojxa (‘boar’) of sentence (15) 
is interpreted as an indefinite. This is so because the sentence was 
uttered in the context of asking whether someone (Inácio) came 
about any boars while hunting. 

(15)  I-so’oo-t  Inácio  sojxa-ty?
 3-see-NFT  Inácio boar-POS
 ‘Has Inácio seen boars?’

Note as well that the object BN in (16) is interpreted either 
as a generic or as a kind-denoting NP. As stated before, there is a 
difference between generically quantified and kind-denoting NPs. 
Nevertheless it is impossible to tell them apart in Karitiana as far 
as our present knowledge of the language goes.

(16)  Maria  Ø-na-aka-t   i-pasa-t     gok-ty.
 Maria  3-DECL-COP-NFT  PART-like-ABS.AGR  manioc-POS
 Maria likes manioc.’

Let us now turn to BNs in subject positions. Examples (17) 
to (20) show that subject BNs in Karitiana may be interpreted as 
definite, indefinite and as generically quantified or kind-denoting. 
In sentence (17), the speaker is talking about his two dogs that are 

10 In Karitiana some objects are marked by the suffix {-ty}. Storto 1999 analyzes it as an 
oblique mark. Due to the fact that the language lacks typical case morphemes such as erga-
tive or absolutive we prefer to gloss this morpheme as a postposition (despite the fact that 
adpositions are usually independent words).
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visible to the hearer. This is therefore a clearly definite context. 
Sentence (18), on the other hand, was uttered in a context in which 
the speaker is listening to an indefinite number of jaguars roaring 
in the jungle. We therefore have an indefinite interpretation of a 
subject BN. 

(17)  Ombakyby’edna Juli Gigante Ø-na-aka-t  
 dog  Juli Gigante 3-DECL-COP-NFT
 honghong  i-a-tyka-t.
 arf.arf  PART-make-IMPF-ABS.AGR 
 ‘The dogs – Juli and Gigante – are barking.’

(18)  Ø-pyry-hyryp-yn  tysyp-yn  ombaky.11

 3-ASST-cry-NFT  IMPF-NFT  jaguar 
 ‘Jaguars are roaring.’

Finally, sentences (19) and (20) show examples of subject 
BNs in generically quantified (19) and in typically kind-denoting 
(20) contexts. Sentence (19) is a sentence about women in general, 
whereas sentence (20) may be understood as a sentence about the 
jaguar-kind.

(19)  Jonso  Ø-na-aka-t   i-sondy-t. 
 woman  3-DECL-COP-NFT  PART-know-ABS.AGR 

 kinda.haraj-ty.
 thing.good-POS
 ‘Women know about the good things.’

(20)  Ø-pyry-pyyk-yn   ombaky. 
 3-ASST-be.over-NFT  jaguar 
 ‘Jaguars are extinct.’/ ‘Jaguars are over.’

11 Tyka and tysyp are bi-morphemic imperfective markers that have a common morpheme {ty-
}. We do not gloss each of the morphemes separately for the sake of clarity, since this does 
not bear to the main topic of this paper. See Carvalho (2009) for an analysis of imperfective 
markers in Karitiana. 
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Summing up the section, we conclude that Karitiana Bare 
Nouns may be interpreted as definite, indefinite and kind-denoting 
or generically quantified in all argument positions. Karitiana BNs 
then present the whole array of possible readings attributed to BNs 
across languages. This is accordance with the fact that there are 
neither definite/indefinite determiners nor universal quantifiers in 
the language. Cross-linguistic studies have shown that there is an 
important relationship between the absence of determiners and 
the interpretive possibilities for bare NPs (see DAYAL, 2011 for 
further discussion). 

4. coveRt deteRmineRs in kaRitiana?

In this section, we present further evidence that supports 
the claim that BNs in Karitiana are unmarked for the definite vs. 
indefinite distinction and that they do not mark generic/kind inter-
pretations as well. Furthermore, we argue that, since the interpre-
tations as definite, indefinite, and generic are equally available in 
most contexts, a three-way ambiguous determiner or a three-way 
ambiguous type-shifter should not be posited, and that BNs in 
Karitiana should be analyzed as real BNs, in the sense that their 
NPs have no covert determiners whatsoever (see MÜLLER & 
BERTUCCI, 2012).

According to Heim (1982), indefinites introduce novel enti-
ties into the common ground of discourse; they do not entail (or 
presuppose) familiarity. Definites, on the other hand, entail (or 
presuppose) uniqueness (or familiarity). They do not introduce 
novel entities into the common ground of discourse. In what fol-
lows, we will show that BNs in Karitiana are not sensitive to the 
semantic/discourse context in which they occur.

Our first evidence that nothing like a definite vs indefinite dis-
tinction within Karitiana NPs exists lies on the occurrence of pairs of 
identical co-referential BNs. In the short piece of discourse in (21a-b), 
the same BN is used both as novel and as familiar to the common 
ground of discourse. The first occurrence of the nouns professor 
(‘teacher’) and enfermera (‘nurse’) in (21a) is typically indefinite, 
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since it is their first occurrence in the discourse and their referents 
were not somehow presupposed in the given context. We know that 
because the speaker was prompted a context about receiving an un-
expected visit. Therefore, it is not the case that professor (‘teacher’) 
and enfermera (‘nurse’) necessarily denote a unique referent in the 
context. The second occurrence of professor in (21b) and the second 
occurrence of enfermera in (21c) are anaphoric to their occurrences 
in (21a) – they are, therefore, typically definite.

(21) a.   Professor  enfermera Ø-na-aka-t
       teacher  nurse   Ø-DECL-COP-NFT 

        koot  i-ambyk-t   y-ambip. 
        yesterday PART-come-ABS.AGR  1-house
 ‘A teacher and a nurse came to my house yesterday.’

 b.    Professor  Ø-na-aka-t   i-le-t 
       teacher 3-DECL-COP-NFT PART-read-ABS.AGR 

       livro-ty y-’iti  hot 
       book-POS 1-daughter  to 
 ‘The teacher read a book to my daughter.’ 

 c.   Enfermera Ø-na-aka-t   i-so’kyn-Ø 
       nurse  3-DECL-COP-NFT  PART-take.care-ABS.AGR 

       y-’tiita.
       1-mother
 ‘The nurse took care of my mother.’

Literally: ‘Teacher and nurse came to house of mine yester-
day. Teacher read book to my daughter. Nurse took care of my 
mother.’

The second piece of evidence lies on the fact that BNs in 
Karitiana are used both in situations in which the referent is unique; 
and in situations in which the referent is not necessarily unique. In 
sentence (22), the reference of the noun geladera (‘refrigerator’) 
in non-unique, since, after the recent coming of electricity to the 
village, there is more than one refrigerator in the village.
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(22) Ø-pyry-kii-n   geladera akan  pip. 
 3-ASST-COP.PL-NFT  frige  village   POS 
 ‘There are refrigerators in the village.’

The first occurrence of the noun ombaky (‘jaguar’) in sentences 
(23a-b) introduces a new entity into the common ground of the 
discourse, and is, therefore, indefinite (23a). Its second occurrence 
in (23b) is anaphoric to the first one, and refers back to the unique 
jaguar in the context. It is, therefore, definite. 

(23)  a.   yn i-so’oo-t   ombaky-ty.
         I     PART-see-ABS.AGR  jaguar-POS
 ‘I saw a jaguar.’ 

 b.    yn i-so’oo-t   sojxa-ty  ombaky i-’y. 
         I   PART-see-ABS.AGR boar-POS      jaguar   3-eat 
 ‘I saw that the jaguar was eating a boar.’ 

 c.  y-pon  tykiri Ø-naka-pyky-t    i.
     1-shoot  when 3-DECL-run.away-NFT  it 
 ‘It ran away when I fired.’

Another property of definites is that they force anaphoric rea-
dings, whereas indefinites force disjoint readings, as illustrated by 
the English sentences (24a-b). In this sense, since the BN in (23b) 
is interpreted anaphorically, it is definite. 

(24) a.  The teacheri came in and the teacheri sat down.
 b.  A teacheri came in and a teacher*i sat down.

The third piece of evidence for the unmarkedness of BNs 
in Karitiana presented in this section is that both anaphoric 
and disjoint readings are available for Karitiana BNs. The 
discourse sequence in (23) is a case in which the pronoun in 
(23c) is anaphoric to the second BN in (23b). This shows that 
this BN is being interpreted as definite. The piece of discourse 
in (25a-b), on the other hand, is to be understood as asserting 
the existence of (at least) two tapirs. It is, therefore, a case 
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of disjoint reference, and, consequently, a case of indefinite 
interpretations. 

(25)  a. Ø-pyry-’a  tyka-n   irip akan.
 3-ASST-have  IMPF-NFT  tapir  village 
 ‘There is a tapir in the village.’ 

 b. Ø-pyry- ’a     tyka-n   irip akan gooto pip  tyym. 
 3-ASST-have    IMPF-NFT  tapir  village  new  in  too 
 ‘There is a tapir in the new village too.’

Note however, that the fact that BNs are unmarked for defini-
teness or indefiniteness does not prevent some grammatical and/or 
pragmatic contexts to force either a definite or an indefinite reading. 
Existential sentences, such as the have-constructions in (25a-b), 
illustrate that fact. It is a well-known property of existential-
sentences that they are only grammatical with indefinite NPs (see 
MILSARK, 1977, on  definiteness restriction). The fact that a BN 
is interpreted as an indefinite due to a have-construction like in 
(25) proves that BNs can be interpreted as indefinites, which is the 
point we want to make with the example. What we may conclude, 
based on the grammatical distribution presented above, is that 
one cannot easily argue for a covert ambiguous definite/indefinite 
Determiner of BNs in Karitiana.

Let us now move on and investigate whether one could tell 
apart generic or kind readings from existential - definite or in-
definite – readings. Sentence (26), in the non-future tense, and 
unmarked for aspect, can have both an existential and a universal 
(generic) interpretation, whereas sentence (27), in the non-future 
tense and imperfective aspect, can only have an episodic reading 
(with an existential interpretation of the BN).12 So, aspect may favor 
one or the other reading, but there is nothing in the morphosyntax 
of the BN that can do that.

12 Karitiana has two tenses: future and non-future. Both are unmarked for perfective vs. im-
perfective aspect.
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(26)  ombaky  na-aka-t  i-pykyn<a>-t. 
 jaguar  DECL-cop-NFT PART-run-ABS.AGR 
 ‘Jaguars run.’     generic 
‘The jaguar/A jaguar/jaguars ran.’    episodic

(27)  ombaky  i-pykyna-t    tyka-t.    
  jaguar   PART-run-ABS.AGR   IMPF-NFT 
‘The jaguar/a jaguar/jaguars is/are running/have been running.’        episodic

We may now tackle the question of whether BNs in Karitiana 
should be analyzed as full DPs with ambiguous empty determiners. 
According to Longobardi’s theory, variation lies in D(eterminer). 
When confronted with the data presented above, his theory raises two 
problems. The first one has to do with the need of positing a three-way 
ambiguous determiner. It forces us to posit a three-way ambiguous 
Determiner in order to generate definite, indefinite and kind/generic 
readings. The second problem has to do with the fact that the exis-
tence of this three-way ambiguous determiner cannot be tested since 
the three readings are almost always available for BNs in Karitiana. 

If one adopts Chierchia’s theory, BNs in Karitiana should be 
claimed to denote kinds and be argumental from the start. This 
is so because BNs can occur unrestrictively as arguments. But 
Chierchia’s theory also poses problems. The first one is related 
to the need of positing three distinct type-shifters that would shift 
kinds into indefinites, into definites and into predicates. As with 
Longobardi, these type-shifters should be available in almost 
all contexts, without any blocking principles at work. The other 
problem has to do with the fact that the existence of these three 
distinct type-shifters is also impossible to be tested since the three 
readings are almost always available.

In this section, we have argued, on the basis of the availability 
of definite, indefinite and generic interpretations for Karitina BNs, 
that an explanation based on the ambiguity of an empty D or on the 
existence of an ambiguous type-shifter is not satisfactory.
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5. analysis

In this section, we will argue for the thesis that BNs in Ka-
ritiana are predicates in the sense of Heim (1982). In this sense, 
BNs introduce a variable into the logical form of the sentence 
and this variable either gets bound by sentential quantifiers, in the 
case of indefinite and generic interpretations (see KRIFKA et al., 
1995) or is deictically determined in the case of definite interpre-
tations. More specifically, what we are claiming is that a sentence 
like (26) repeated below as (28) has the logical interpretations as 
paraphrased in (28a-c).

(28)  ombaky  na-aka-t  i-pykyna-t.13  = (26)
 jaguar  DECL-cop-NFT PART-run-ABS.AGR 

 a. ‘Generically, if something is a jaguar, it runs.’
 Generic: ‘Jaguars run’

 b. ‘There are one or more entities such that they are jaguars and they ran.’
 Existential-indefinite: ‘A/some jaguars ran’.

 c. ‘The unique contextually salient jaguar(s) ran.’
 Existential-definite: ‘The jaguar(s) ran.’

This analysis entails that a sentence like (28) Ombaky na-
akat ipykynat has a kernel meaning that may be described as x 
is jaguar(s) and x run(s)/ran. It is tense, aspect and contextual 
information that will tell how the value of the variable x will be 
determined; if by a generic or an existential quantifier or by deixis.14

This thesis leads to three predictions. The first one is that 
Karitiana Bare Nouns should be able to occur in both definite and 
indefinite contexts without any restrictions. Second, they should 
be able to occur with both existential and universal (generic) in-
terpretations without any restrictions as well. Finally, they should 
13 We are abstracting away from details about tense in Karitiana in order to keep thinks simple.
14 We acknowledge that this is vague, and needs to be worked out both syntactically and se-

mantically. Nevertheless our main point in the paper is to argue that DPs/NPs in Karitiana 
are unmarked for number and that whatever their interpretation is in specific contexts is not 
to be attributed to the DP/NP itself.  



257

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

not behave like kind-denoting NPs. This is predicted because kind-
denoting NPs are like proper-names and do not introduce variables 
into the logical form of a sentence. In section 4, we have shown 
that the first and the second predictions uphold. We now turn to 
the third prediction.

The first evidence for the non-kind behavior of Bare Nouns 
in Karitiana is that they have both narrow and wide scope read-
ings. Kind-denoting NPs such as the Bare Plurals in English can 
only have narrow scope as shown in (29) (see CARLSON, 1977, 
for details). The available translations to the equivalent sentence 
in Karitiana in (30) show that the noun enfermera (‘nurse’) may 
take both narrow and wide scope with respect to the main clause.  

(29) Luiz will be happy if nurses come (to the village).
 	‘Luiz will be happy if any nurse comes…’
 	‘Luiz will be happy if a certain nurse/certain nurses come(s).’

(30)  Enfermera otam tykiri Ø-na-osedna-j   Luiz. 
 nurse   arrive  when  3-DECL-be.happy-FUT  Luiz 
 	‘Luiz will be happy if any nurse comes.’
 	‘Luiz will be happy if (a) certain nurse(s) come(s).’ 

Extra evidence in favor of their non-kind behavior is that 
narrow scope is possible, but not obligatory as it is in English. In 
Karitiana there are sentences that have only narrow scope reading 
of the BN as in English, but it is not mandatory. Sentence (31) in its 
favored reading is understood as describing an event of some buses 
being burnt in Rio and some other buses being burnt in São Paulo, 
that is, with onibus (‘bus’) having narrowest scope with respect to 
the adverbial phrase.15 Sentence (32), on the other hand, is equally 
fine with both the narrow scope reading and with the wide scope 
reading, in which the same buses run in the two cities given an 
appropriate context such as having the same buses running back 
and forth inside and between the two cities. Compare the meaning 
of these sentences to their English translations in (33) and (34), in 

15 The interpretation with wide-scope for onibus in (31) does not make sense, thus the  sign.
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which the buses can never be the same ones, that is, ‘buses’ can 
never take wide scope with respect to the adverbial phrase ‘in São 
Paulo and in Rio de Janeiro’. 

(31)  onibus Ø-na-aka-t   i-ampip-o-t. 
 bus 3-DECL-COP-NFT  PART-burn-VT-ABS.AGR 

 São Paulo Rio de Janeiro pip.
 São Paulo Rio de Janeiro  in 

Narrow scope: ‘Buses were burnt in São Paulo and in Rio de Janeiro.’
Wide scope:    	‘The same buses were burnt in São Paulo and in Rio de Janeiro.’ 

(32)  onibus  Ø-na-aka-t          i-pykyna-t  
 bus  3-DECL-COP-NFT     PART-run-ABS.AGR 

 São Paulo Rio de Janeiro pip. 
 São Paulo Rio de Janeiro  in 

Narrow scope: 	‘Buses ran in São Paulo and in Rio de Janeiro.’
Wide scope:  	‘The (same) buses ran in São Paulo and in Rio de  Janeiro’  

(33) Buses were burnt in São Paulo and in Rio de Janeiro.

(34) Buses ran in São Paulo and in Rio de Janeiro.

Moreover, contrary to what is the case for English, a ge-
neric interpretation is not necessarily favored or disfavored by 
the use of the BN in sentences that could be interpreted either 
generically or episodically, as is the case with sentence (35). 
Note that the English version of (35) in (36a) strongly favors 
a generic reading. This is proven by the fact that an indefinite 
cannot appear in the same position, as illustrated in (36b) (see 
DAYAL, 2009).16 

16 A referee points out that the two readings of sentence (35a) can be set apart by intonational 
patterns. Diesing 1992 claims that this is probably so, but that the judgements are not clear 
cut and that with neutral focus any reading can arise.
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(35)  him.bi   Ø-na-aka-t   i-akyno-t   
 meat.place 3-DECL-COP-NFT  PART-close-ABS.AGR

 domingo pip.
 Sunday   on 

 Generic: 	‘BBQ places close on Sundays.’
 Episodic: 	‘Some BBQ places close on Sundays.’ 

(36)  a. Restaurants close on Sundays.

 b. # A Restaurant closes on Sundays.

Since Karitiana BNs occur in both definite and indefinite 
contexts, and have both existential and universal readings and 
do not behave like kind-denoting terms; their quantified readings 
(existential or generic) must come from the sentence (e.g. aspect 
or adverbials). This supports their analysis in terms of Heimiam 
indefinites that introduce a variable that gets bound by a covert 
quantifier or has its reference set deictically by the context.

We won’t pursue the task of giving a detailed syntactic and/
or semantic account of how each of the available interpretations 
is generated. We also leave open the question of where the Hei-
miam variable could be projected in the syntax. This question 
was exploited for example by some works that assume that the 
variable can be realized as a (phonologically) empty Determiner 
(see BENEDICTO, 1998 for instance).We leave these questions 
for future work. 

6. conclusions

In this paper, we have shown that Karitiana BNs are unmarked 
for the definite vs indefinite distinction. Based on these results, we 
have claimed that the most economic theory that accounts for their 
behavior is theory of indefinites proposed by Heim (1982). Bare 
Nouns in Karitiana are thus claimed to be indefinites that introduce 
a variable into the logical form of the sentence.
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siNTAGmA NomiNAl, vErbAl E PosPosiCioNAl Em 
muNDurukú (TuPí): PossívEl isomorFismo 

Dioney m. Gomes 
(universidade de brasília)

intRodução

Este capítulo discute a constituição dos sintagmas nominais, 
verbais e pospocionais em Mundurukú (família Mundurukú, tronco 
Tupí). Identificamos dois grandes grupos de palavras nessa língua: 
as que ocorrem com pronomes clíticos e prefixos relacionais e as 
que não ocorrem com eles. Ao primeiro grupo, pertencem nomes, 
verbos e posposições. Ao segundo, pronomes livres, advérbios, 
palavras interrogativas, partículas, interjeições e ideofones. Tra-
taremos aqui apenas do primeiro grupo. Iniciamos a discussão 
pela apresentação dos pronomes pessoais clíticos, dada a relação 
argumental que guardam com nomes, verbos e posposições. Após 
isso, tratamos dos sintagmas cujos núcleos sejam nomes, verbos e 
posposições, examinando sua estrutura interna. Ao final, faremos 
uma reflexão sobre um possível isomorfismo entre SN, SV e SP.

1. pRonomes pessoais clíticos

Os pronomes pessoais clíticos ocorrem com nomes, indican-
do o possuidor; com verbos, indicando sujeito ou objeto; e com 
posposições, indicando o seu objeto. Ocupam sempre a posição de 
argumento interno no sintagma. Nos trabalhos já publicados sobre 
esta língua (ANGOTTI 1998; CROFTS 1973 e 1985; GONÇAL-
VES 1987; NUNES 2000; PICANÇO 2003 e 2005), tais pronomes 
foram tratados como prefixos. A descrição e análise deles como 
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clíticos foi proposta pela primeira vez por Gomes (2006) e será 
aqui retomada como primeira parte da caracterização dos sintagmas 
nominais, verbais e posposicionais em que eles ocorrem.

1.1. nomes e maRcação pessoal

Crofts (1985, p. 82) apresenta o que ela chamou de “quadro 
de pronomes possessivos, exemplificado com uma palavra”: 

Quadro 1 – Marcadores pessoais de nomes em Mundurukú 
segundo Crofts (1985, p.82)1

Classe I Classe II Classe III Classe IV

-dao    ‘perna’ -a’õ     ‘voz’ -ba       ‘braço’ kobe       ‘canoa’

1a sg. odao wa’õ oba wekobe

2a sg. edao a’õ eba ekobe

3a sg. tao ya’õ iba cekobe

3a ref. jedao ja’õ jeba jekobe

1a pl. 
ex.

ocedao oca’õ oceba ocekobe

1a pl. 
in.

wuydao wuya’õ wuyba wuyekobe

2a pl. eydao eya’õ eyba eyekobe

3a pl. tao ip ya’õ ip iba ip cekobe ip

1 c, j correspondem aos fonemas palatais /t/ e /d/, respectivamente; g corresponde ao fone-
ma //, o qual em fim de sílaba, após vogal nasal, é realizado como [] e, após vogal oral, 
como [g]; e, em início de sílaba, como []; ' corresponde ao fonema oclusivo glotal //; 
m corresponde ao fonema nasal /m/, que após vogal oral é [bm] em final de sílaba e, nos 
demais ambientes, é [m]; n corresponde ao fonema nasal /n/, que após vogal oral é [dn] 
em final de sílaba e, nos demais ambientes, é [n]; r corresponde ao fonema alveolar /r/ em 
qualquer ambiente; w, y correspondem aos fonemas assilábicos /w/ e /j/, respectivamente; 
x corresponde ao fonema fricativo palatal //; o corresponde ao fonema vocálico posterior 
alto /o/, que varia entre [o] e [u]; u corresponde ao fonema vocálico central médio //. Essa 
é a ortografia oficial adotada pelo povo Mundurukú, tendo sido instituída na década de 1970. 
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Um reexame desses dados, entretanto, permite perceber que 
existem apenas duas classes de nomes possuíveis em Mundurukú: 
nomes inalienáveis (I, II e III) e alienáveis (IV). Em relação aos 
nomes inalienáveis, existem duas subclasses: os nomes iniciados 
pela consoante /d/ (que, diante de vogal nasal, converte-se em /n/)  
(p. ex. dao ‘perna’; ny ‘dente’) e na terceira pessoa tem /t/, e os 
iniciados por outras consoantes e por vogais (p. ex. ba  ‘braço’ e  
a’õ   ‘voz’, respectivamente). 

O que foi chamado de classe III é o ponto de partida para se 
entender a aparente separação em quatro classes. Nessa classe, 
estão presentes os marcadores pessoais de posse em estado fonoló-
gico inalterado, a saber: o, e, oce, wuy, ey, je.2 O que percebemos, 
então, são:
(I) ajustes morfofonológicos na classe II;

(II) uma separação entre as classes I de um lado e II-III de outro;

(III) a presença de prefixo de posse alienável na classe IV.

A classe II forma com a III uma grande classe: nomes ina-
lienáveis que marcam a não-contiguidade do dependente com o 
prefixo relacional {i-} (e seu alomorfe [j-]). A diferença entre elas 
é apenas morfofonológica: na classe II, diante de vogal, “e” cai, 
“o” e  “i ” tornam-se assilábicos.

Já a classe I é distinta da II e III por marcar a não-contiguidade 
do determinante por meio da fusão do prefixo relacional {t-} com 
a raiz iniciada por /d/ ou /n/.

2 O prefixo {i-} não é por nós considerado um pronome pessoal, mas sim um prefixo re-
lacional, assunto que não será aqui tratado. Em Gomes (2006, capítulo 1), apresentamos 
uma argumentação a esse respeito. Em linhas gerais, há diferenças formais e funcionais 
entre os relacionais e as marcas pessoais (os pronomes clíticos): relacionais são prefixos e 
não clíticos; têm complexa alomorfia; não são restritos ao aspecto perfectivo como o são 
os pronomes clíticos de pessoa; quando ocorre incorporação do núcleo do SN sujeito de 
verbos intransitivos processuais, é obrigatório o prefixo relacional além do pronome clítico 
de pessoa; os relacionais são responsáveis pela identificação de duas classes morfológicas 
(I e II) de nomes inalienáveis, de verbos transitivos e de verbos intransitivos estativos.
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A classe IV, por sua vez, é a dos nomes alienáveis. A marca de 
alienabilidade é o morfema {e-}, que entra em combinação morfofo-
nológica com os marcadores pessoais (como na classe II de Crofts):  

o + e → we;   e + e → e;   je + e → je;   oce + e → oce;   ey + e → eye. 

Assim, reformulamos o quadro 1 da seguinte maneira:

Quadro 2 – Classes de nomes com argumento interno em Mundurukú3

Nomes inalienáveis Nomes alienáveis

Classe I Classe II

(iniciados 
por vogal)

(iniciados por 
consoante ≠ de 

d/n)

(iniciados 
por d/n)3

-a’õ     ‘voz’ -ba       ‘braço’ -dao    ‘perna’ kobe       ‘canoa’

1a sg. w=-a’õ o=-ba o=d-ao w=-e-kobe

2a sg. a’õ (<e=-a’õ) e=-ba e=d-ao e-kobe 
( < e=- e-kobe)

1a pl. ex. oc=-a’õ oce=-ba oce=d-ao oce=kobe
(<oce=-e-kobe)

1a pl. in. wuy=-a’õ wuy=-ba wuy=d-ao wuy=-e-kobe

2a pl. ey=-a’õ ey=-ba ey=d-ao ey=-e-kobe

3a 
correferencial

j=-a’õ je=-ba je=d-ao je=-kobe 
(<je=-e-kobe)

relacional de 
não-contiguidade

     y-a’õ       i-ba tao (< t-dao) ce-kobe 
( < ce-e-kobe)

Esse quadro mostra a existência de duas classes morfológicas de 
nomes inalienáveis,  classes I e II, que se diferenciam quanto à 
marcação relacional que tomam:     a classe I toma {i-} e seus alo-
morfes, e a classe II toma {t-} e seus alomorfes (Cf. GOMES 2006, 
seção 1.2). Também mostra que o relacional de não-contiguidade 
3 Identificamos apenas duas palavras que se iniciam com vogal e pertencem a esta classe: uk’a 

‘casa’ e op ‘flecha’.
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da classe de alienáveis é ce-. Já os marcadores de posse nominal 
são os mesmos para todas as classes (quadro 3). 

Em lugar de chamar esses nomes de inalienáveis ou alie-
náveis, poderíamos passar a chamá-los de nomes que têm  / não 
têm argumento interno no sintagma nominal que instituem. Nesse 
ponto, concordamos com Queixalós (2005), para quem, do ponto 
de vista estritamente gramatical, a diferença entre esses tipos de 
nomes consiste em ter/ não ter argumento interno. 

Quadro 3 – Marcadores de posse nominal ou argumento interno no SN

       1        o ‘meu’

       1+2        wuy ‘nosso (incl.)’

       1+3        oce ‘nosso (excl.)’

       2         e ‘teu’

       2+3         ey ‘de vocês’

       3corf          je ‘de si mesmo’

A seguir, procuramos mostrar por que a natureza clítica das 
marcas de pessoa é a chave para começarmos, de fato, a examinar 
a estrutura interna dos sintagmas em que ocorrem.4 

1.2. clíticos versus afixos 

A maior parte das línguas, com exceção do tipo isolante, 
tem morfemas que apresentam dificuldade de análise porque não 
são claramente nem palavras independentes nem afixos. A esses 
morfemas tem-se denominado clíticos: palavras destituídas de 
acento próprio, que se apoiam fonologicamente em outras palavras 
(ZWICKY, 1977, p.1). 

4 A funcionalidade desses marcadores e os seus alinhamentos estão em Gomes (2006, p. 47-53).
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Enquanto a distinção entre palavras independentes ou sintag-
mas por um lado e afixos por outro é facilmente verificada, muitas 
línguas têm vários formativos que são difíceis de classificar como 
sendo um ou outro. Tais formativos são frequentemente chamados 
de clíticos (HALPERN, 1998, p.101-119).

O termo “clítico” denota qualquer elemento fraco proso-
dicamente, o qual não é um afixo derivacional ou flexional. 
Se um clítico não tem acento independente e inerente, ele 
precisa ser incorporado à estrutura acentual de uma palavra 
ou sintagma – o hospedeiro do clítico – visto que, para ser 
pronunciado, precisa ser parte de uma unidade acentual. Essa 
dependência leva a um diagnóstico comum para distinguir 
clíticos de palavras independentes: eles não podem constituir 
um enunciado por si mesmos. 

A seguir, argumentamos a favor de um tratamento clítico 
para os marcadores de pessoa em Mundurukú, que contrasta com 
um tratamento de afixo dado por outros autores sobre essa língua 
(ANGOTTI 1998; CROFTS 1973 e 1985; GONÇALVES 1987; 
NUNES 2000; PICANÇO 2003 e 2005). 

1.3. a natuReza clítica dos maRcadoRes pessoais 

Apresentaremos os seguintes argumentos sobre os marcadores 
pessoais em Mundurukú:

a) marcadores pessoais são clíticos, especificamente proclíticos (1.3.1.);

b) marcadores pessoais são clíticos especiais e não clíticos simples (1.3.2).

1.3.1. clíticos

Além do fato de serem desprovidos de acento próprio, um 
outro argumento para considerar os marcadores pessoais como 
clíticos em Mundurukú é a possibilidade de incorporação de 
um nome entre o marcador de sujeito de verbo transitivo ou 
intransitivo processual e o núcleo do SV. Mostramos, a seguir, 
exemplos em que o marcador pessoal dos verbos afasta-se do 
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núcleo do SV devido à incorporação de um nome inalienável 
(1b e 2).5

(1)  a.  [ayacat] [[o’=]’at5]
       mulher    3S=cair.PRF6

 ‘A mulher caiu.’ 

      b. [[kajarãw]  -’a]  [[o’=]y-a-’at]
        panela  R1-NFC  3S=R2-NFC-cair.PRF
 ‘A panela caiu.’  

(2) [agokatkat] [[bio] -en]  [[o’=]su-en-’o]
 homem  anta R1-carne                3S=R2-carne-comer.PRF
 ‘O homem comeu carne de anta.’   

No exemplo (1b), o verbo intransitivo processual ‘at ‘cair’ 
combinou-se com o nome em função classificadora (NFC) {‘a} 
‘arredondado’, uma incorporação. Abrindo o sintagma verbal está 
o marcador de 3a pessoa {o’=}. Já o exemplo (2) mostra o verbo 
transitivo incorporando o núcleo do seu objeto direto6, {en} ‘car-
ne de’. Novamente, no início do sintagma verbal está o marcador 
clítico de 3a pessoa {o’=}. O exemplo (1b) nos mostra que, em 
caso de incorporação, o nome incorporado leva consigo o prefixo 
relacional, e o SV passa a ser composto do marcador clítico de pes-
soa + prefixo relacional + nome incorporado + verbo intransitivo. 
Essa é uma das razões que nos fazem crer que estamos diante de 
um prefixo relacional e não de uma marca de pessoa. Se aplicarmos 
esse raciocínio a verbos transitivos, diremos que ocorre o mesmo 
(cf. exemplo (2)). 

Os marcadores pessoais iniciam o sintagma, antecedendo o 
núcleo e são, por isso, proclíticos. Para demonstrar que o sintag-
ma verbal é aquele iniciado pelo marcador pessoal, vejamos os 
seguintes exemplos:

5 A lista de abreviaturas se encontra ao final, antes das referências bibliográficas.
6 Sobre os nomes em função classificadora e os processos de incorporação, conferir Gomes 

(2006, capítulos 5 e 6, respectivamente e 2008).

~
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(3)  a. [[o=]n-omuwã] du [en]
 1O=R1-chamar.PRF INT você
 ‘Você me chamou?’  

     b. kapusu ma [õn] [[e=]n-omuwã]
 ontem  mesmo eu 2O=R1-chamar.PRF
 ‘Foi ontem mesmo que eu chamei você.’ 
  

Nesses dois exemplos, percebemos que o sintagma verbal, cons-
tituído pelo marcador pessoal e pelo verbo, desloca-se por inteiro, 
podendo iniciar a oração (3a) ou finalizá-la (3b). Analisando nova-
mente os exemplos (1b) e (2), verificamos que o classificador pode 
ser incorporado no SV, entre o seu núcleo e o marcador de pessoa. 

Além dos argumentos citados acima, são percebidas as seguin-
tes características sobre os marcadores pessoais do Mundurukú: 

a) preenchem valência de nomes, verbos e posposições, apre-
sentando, porém, certas restrições com verbos transitivos e intran-
sitivos processuais, com os quais só ocorre no aspecto perfectivo 
(cf. seção 2.2 neste artigo);

b) o conjunto pronome clítico + hospedeiro é um sintagma; 
primeiramente, porque pode ser mudado de lugar como um todo 
em relação aos demais constituintes da oração, conforme se ve-
rificou nos exemplos (3a) e (3b); em segundo lugar, entre clítico 
e hospedeiro pode ser incorporado um nome. Ao contrário, se 
um verbo causativizado por prefixação7 tiver, em seu argumento 
interno, um nome inalienável, esse nome tem de ser anteposto ao 
conjunto prefixo causativo + verbo (4b):

(4) a. [[kajarãw] -’a] [[o’=]y-a-’at]
   panela  R1-NFC 3S=R2-NFC-cair.PRF
 ‘A panela caiu.’  

     b. [õn] [[kajarãw] -’a] [[o=]y-a-muy-’at]
 eu   panela  R1-NFC   1S=R2-NFC-CAUS1-cair.PRF
 ‘Eu derrubei a panela.’   

7 Conferir em Gomes (2006, seção 2.2.2.2.2) a morfologia dos causativos.
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Em (4b), o nome em função classificadora (NFC) {’a} incor-
pora-se no predicado verbal, mas antes do prefixo causativo {muy-}, 
esse sim parte integrante do verbo. Assim, se por um lado, clítico + 
hospedeiro são uma unidade por se deslocarem juntos na oração, por 
outro percebemos que formam um sintagma e não uma palavra por 
permitirem a incorporação de um nome no meio deles. Esse com-
portamento corrobora a tendência de clíticos estarem formando uma 
unidade sintagmática com seus hospedeiros e não uma unidade lexical.

c) Morfemas flexionais não são prefixados a formas já con-
tendo clíticos, e clíticos não coocorrem com outros clíticos. Em 
(3a) e (3b), só ocorrem os clíticos de objeto {o=} e {e=}, pois, 
nos verbos transitivos, não coocorrem clíticos de sujeito e clíticos 
de objeto, já que o núcleo do predicado só tem uma posição para 
expressão de argumento interno. 

A necessidade de alocar o marcador pessoal em Mundurukú no 
início de toda palavra que precede o núcleo do SV ou diretamente 
antes do núcleo do SV ou do SN mostra que ele é um proclítico e 
não um prefixo flexional. Um morfema flexional (por exemplo, o 
prefixo relacional) torna-se, fonológica, sintática e semanticamente, 
uma parte integrante do núcleo a que se afixa (cf. GOMES, 2006, 
seção 1.2). Por contraste, um clítico é um elemento semisseparado 
da palavra.8

1.3.2. clíticos especiais e não clíticos simples
A seguir, em (6), percebemos que, na mesma posição sintá-

tica em que ocorre um pronome pessoal clítico (o=) (cf. 5), pode 
ocorrer um possuidor não-clítico (Biboy). 

(5)  [[o=]       -ba]   ‘meu braço’
(6)  [[Biboy] -ba] ‘braço de Biboy’

8 Para Klavans (1985), citado por Katamba (1993, p.249), enquanto afixos exemplificam 
flexão lexical, por tornarem-se plenamente integrados à palavra, clíticos envolvem o que 
poderia, por analogia, ser chamado flexão sintagmática, pelo fato de integrarem-se ao nível 
sintagmático e não ao nível da palavra.
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Em (7a) e (7c) abaixo, não ocorre pronome pessoal clítico, 
estando presentes em (7a) obrigatoriamente o pronome-sujeito , 
e em (7c) o argumento lexical Biboy. Já em (7b), cujo aspecto é 
perfectivo, é obrigatória a presença do clítico de sujeito e opcional 
a do pronome livre.

(7a)  [   [’at’an]  ‘Você está caindo.’
(7b)  [()]  [[e=]’at]   ‘(Você) caiu.’
(7c)  [Biboy] [’an]  ‘Biboy vai cair.’

Diante disso, podemos dizer que os marcadores pessoais 
clíticos do Mundurukú formam um grupo de clíticos especiais, pri-
meiro por não apresentarem contração (como os clíticos simples)9 
e, segundo e mais importante, por estarem em certa distribuição 
complementar com um argumento não-clítico aberto, podendo 
coocorrer com ele apenas em certas circunstâncias.10

Resumimos abaixo as regras de cliticização11 presentes no 
Mundurukú: 

i) o clítico sempre precede o seu hospedeiro (proclítico);
ii) a classe do sintagma com a qual o clítico estabelece relação 

sintagmática pode ser nominal, posposicional ou verbal;
iii) o clítico pode ocorrer imediatamente antes do núcleo do 

SN, do núcleo do SP, do núcleo do SV, ou antes do primeiro ele-

9 Na literatura sobre o assunto, os clíticos têm sido divididos em dois grandes grupos: clíticos 
simples e clíticos especiais. Katamba (1993, p.245, citando ZWICKY 1977 e PULLUM 
& ZWICKY 1988) afirma que, diferentemente dos clíticos simples, os clíticos especiais 
não são formas contraídas de palavras plenas. Ao contrário, eles são formas que só po-
dem ocorrer como morfemas fronteiriços anexados aos hospedeiros em certos contextos 
sintáticos. O genitivo ’s do inglês é um bom exemplo de um clítico especial, o qual nunca 
ocorre sem estar anexado ao seu hospedeiro. De acordo com Halpern (1998, p. 101-119), 
um clítico especial típico está em distribuição complementar com um argumento não-clítico 
aberto ou pode coocorrer com ele sob circunstâncias restritas. Já os clíticos simples do 
inglês ’ve, ’s e ’s ocupam a mesma posição sintática e têm o mesmo papel que as palavras 
plenas correspondentes have, has e is. Clíticos simples somente diferem das palavras 
plenas correspondentes por precisarem ser anexados fonologicamente ao seu hospedeiro 
porque são prosodicamente débeis (KATAMBA 1993, p.245, citando ZWICKY 1977 e 
PULLUM & ZWICKY 1988). 

10 Vide Gomes (2006, seção 2.1.1) sobre a relação entre aspecto, marcadores de pessoa e 
pronomes livres.

11 Klavans (1985) foi quem propôs, para explicar a realização de clíticos especiais, as regras 
de cliticização tomadas aqui como ponto de apoio para a análise do Mundurukú.
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mento dentro do SV quando há incorporação; em todos esses casos, 
funciona como um argumento interno do sintagma.

A seguir, trataremos mais detalhadamente da estrutura dos 
sintagmas nominais, verbais e posposicionais.

2. sintagmas

Nesta seção, apresentamos as características estruturais dos 
sintagmas que têm como núcleo nomes, verbos ou posposições.

2.1. sintagmas nominais

Os sintagmas nominais em Mundurukú podem ser de dois 
tipos: com argumento interno ou sem ele. Em (8), (9a) e (9c), te-
mos sintagmas nominais que não requerem um argumento interno: 
wamõat ‘pajé’, Biboy ‘um nome próprio’ e õn  ‘eu’, respectiva-
mente. Em (9a) e (9b), temos um exemplo de sintagma nominal 
que obrigatoriamente requer um argumento interno: é o caso do 
nome ba ‘braço’ (9a-b), que pode ter um nome ou um pronome 
clítico como argumento interno. 

(8) [wamõat] [o’=ajem]
    pajé  3S=chegar.PRF
 ‘O pajé chegou.’ 

(9)  a. [[Biboy] -ba]
       Biboy R1-braço
     ‘o braço do Biboy.’ 

     b.  [[o=] -ba]
       1=R1-braço
     ‘meu braço.’

 

Ainda sobre nomes que requerem argumento interno obriga-
toriamente, citamos (9c) abaixo, que traz o uso desse tipo de nome 
em um SN sem o seu argumento interno explicitado. Nesse caso, 
ou o argumento interno já foi citado no discurso, ou está sendo 
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apontado pelos interlocutores e está sendo presumido. Ocorre aí o 
prefixo {i-}, que indica essa não explicitude do argumento interno 
e, ao mesmo tempo, indica que o nome ao qual o {i-} se prefixa 
requer obrigatoriamente um argumento interno. 

(9c) [õn]  				-ba]         -jo~jo-m]12 
   eu  R2-braço     R1-ver~DUR-IPRF
 ‘Eu estou vendo o braço dele/de alguém.’ 

Encontramos ainda exemplos de um mesmo nome que pode 
tanto ocorrer sem argumento interno (10a) quanto ocorrer com 
argumento interno (10b-c). 

(10)  a. op   ‘flecha’ (forma básica)
 [bekitkit]  [[op]   mu-cug~u-cug]       [[daxa] ø-be]
 crianças    flecha R1-CAUS1-estar.reto~CAUS1-DUR.IPRF    fogo      R1-em
 ‘As crianças estão endireitando flecha no fogo.’   
 
 b. [[Biboy] d-op]   ‘flecha do Biboy’ 
                  Biboy R1-flecha

 c. [[o=]d-op]   ‘minha flecha’ 
            1=R1-flecha
 [õn] [[[o=]d-op] kuda~da-m]    
   eu       1=R1-flecha R1-procurar~DUR-IPRF  
         
 ‘Eu estou procurando minha flecha.’    
         
 d. [[ø ]        t-op]]  ‘flecha de alguém’
     (alguém)     R2-flecha
 o’= t-op-u)m
 3S=R2-flecha-acabar.PRF
 ‘Acabaram as flechas dele.’

12 Para melhor inteligibilidade dos exemplos, indico, com um zero não preso, a posição de um 
sintagma nominal argumental não realizado fonologicamente. Em geral, esses zeros servem 
para coindexar um referente com um outro elemento do texto/discurso ou do contexto 
extralinguístico. Na análise de outros autores, o argumento em forma de SN não aparece 
nessa construção porque o argumento estaria no {i-}. Para nós, conforme argumentamos em 
Gomes (2006), essa explicação é parcialmente válida, mas não é suficiente para dar conta 
de exemplos do tipo (1b), como foi analisado em 1.3.1 neste capítulo. Por essa razão, ainda 
mantemos a função relacional do {i-} sem desconsiderar sua possível função argumental.
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Não se trata de explicitar ou não o argumento como nos exem-
plos anteriores. Trata-se de o mesmo nome ter ou não ter argumento 
interno. É uma questão de valência, portanto. 

Há, nos exemplos acima, três comportamentos distintos em 
relação à estrutura interna do SN: (10a) traz o nome op ‘flecha’ 
em seu sentido absoluto/completo, sem a necessidade de um ar-
gumento interno; os exemplos (10b) e (10c) trazem esse mesmo 
nome em seu sentido relativo13, com a presença obrigatória de um 
argumento interno (seja nominal ou pronominal), expressando o 
seu possuidor. Ocorre aí um prefixo relacional entre o núcleo e o 
argumento, tendo esse prefixo a função de indicar i) a existência 
de um argumento interno no sintagma e ii) a sua ocorrência (não)
explícita. E, ainda, (10d) traz esse mesmo nome op ‘flecha’ também 
em seu sentido relativo, mas sem a presença explícita do argumento 
interno e, tendo em vista essa não explicitude, ocorre o prefixo 
relacional de não-contiguidade. O argumento interno nesse caso 
é um fórico zero. 

 A estrutura interna do SN pode ser resumida assim:
I. [nome ou pronome livre]; 
IIa. [[nome ou pronome clítico] R1-2nome]; ou
IIb. [R2-2nome]14. 

2.2 sintagmas veRbais

Os verbos em Mundurukú se dividem basicamente em transi-
tivos e intransitivos. Estes últimos se subdividem em intransitivos 
processuais e estativos (cisão do tipo split-S; cf. GOMES, 2003 e 
2006). Os verbos transitivos ocorrem com dois argumentos, sendo 
um deles interno ao SV. Os intransitivos processuais têm um argu-
mento interno quando estão no aspecto perfectivo. Os intransitivos 
estativos, com exceção da 3ª pessoa, sempre têm um argumento 
13 Francesc Queixalós nos chamou a atenção (c.p.) para um possível paralelo entre nomes com 

relacional e os chamados nomes em estado constructo nas línguas semíticas. Essa é uma 
hipótese a se explorar, sobretudo em análises futuras sobre a chamada flexão relacional em 
Mundurukú.

14 Usaremos aqui um número sobrescrito à esquerda da palavra nome ou verbo para indicar 
sua valência. Para monovalentes, usaremos o número 1 sobrescrito à esquerda: 1nome ou 
1verbo; e, para os divalentes, usaremos naturalmente o número 2: 2nome ou 2verbo.
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interno. Uma hipótese (sugerida em comunicação pessoal por Fran-
ces Queixalós para as línguas Tupí-Guaraní) seria que, seguindo 
Perlmutter (1978), o argumento único de verbos monovalentes 
desse tipo (inacusativos) seja o argumento interno deles. 

2.2.1  sintagmas veRbais tRansitivos

Nas orações transitivas há duas posições argumentais, que 
são, em geral, preenchidas por sintagmas nominais. No sintagma 
verbal, há uma posição sintática obrigatória de objeto direto ime-
diatamente antes do verbo. Logo, dos dois argumentos exigidos por 
um verbo transitivo, apenas um ocorre dentro do sintagma verbal, 
de acordo com a seguinte hierarquia: (i) o paciente, quando é de 
1a ou de 2a pessoa (cf. (11a-c)); (ii) o agente, quando não estão 
envolvidas nem a 1a nem a 2a pessoa (exemplo (11e)); e (iii) a 1ª 
ou a 2ª pessoa quando opostas à 3a pessoa (11d): 

(11)  a. [[o=]-aoka]  du 
  1O=R1-bater.PRF INT você
  ‘Você me bateu?’   

 b. [õn] [[e=]n-omuwã]
   eu   2O=R1-chamar.PRF
  ‘Eu chamei você.’ 

 c. 	 [õn] [[e=]n-omuwã~wã-m]
  agora  eu 2O=R1-chamar~DUR-IPRF
  ‘Agora, eu estou chamando você.’  

 d. [wida] ma [[oc(e)]=-aoka~ka-m]
  onça FOC   13O=R1-matar~DUR-IPRF
  ‘É uma onça mesmo que está nos matando.’  

 e. kuy [[o’=]t-akat]  [bio] 
  já    3S=R2-cortar.PRF anta 
  ‘Ele já cortou, a anta.’ 
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Nos exemplos (12a) e (12b) respectivamente, 1ª e 2ª pessoa 
(paciente) ocorrem no sintagma verbal e não a 3ª, dada a hierarquia 
entre elas:

(12)  a.   [wamõat] [[o=]n-omuwã]
       pajé  1O=R1-chamar.PRF
      ‘O pajé me chamou.’ 

 b.     [wamõat] [[e=]n-omuwã]
       pajé   2O=R1-chamar.PRF
        ‘O pajé te chamou.’ 

Em (13a) e (14a), temos exemplos de argumentos internos 
de 1ª ou a 2ª pessoa no verbo e não de 3a pessoa, mas desta vez 
codificando o agente. Já os exemplos (13b) e (14b) mostram que 
não existe indicação de argumento agente no SV se o aspecto 
for imperfectivo e o argumento agente for de 1ª ou 2ª pessoa e o 
paciente de 3ª:

(13)  a.    (bio) [[o=]y-aoka]   
        anta   1S=R2-matar.PRF
  ‘Eu a matei (a anta).’  

 b   ’.[õn] [[bio]   -aoka-m]        / b’’. [õn]   [y-aoka-m]         (bio)
                     eu    anta    R1-matar-IPRF           eu     R2-matar-IPRF  (anta)
                     ‘Eu vou matar a anta.’                    ‘Eu vou matá-la (a anta).’

(14)  a.    (bio) [[e=]y-aoka]
       (anta) 2S=R2-matar.PRF
      ‘Você a matou (a anta).’ 

 b’.    [ [[bio] -aoka~ka-m]    / b’’.      [y-aoka~ka-m]
                   você    anta  R1-matar~DUR-IPRF              você  R2-matar~DUR-IPRF
                ‘Você está matando a anta.’          ‘Você a está matando.’

O sintagma verbal em (13a) e (14a) sugere aí que o sujeito, 
no caso um pronome clítico de 1ª e 2ª pessoa respectivamente, 
seria o argumento interno. No exemplo (11e), também o pronome 
clítico presente no sintagma verbal representa o sujeito, sendo de 
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3ª pessoa. Logo, o pronome clítico que ocorre como argumento 
interno de verbos transitivos pode ser o objeto (exemplos 11a-d, 
12a-b), ou pode ser o sujeito (exemplos 11e, 13a e 14a). Se for o 
sujeito, a presença de um R2 é obrigatória.

Por fim, não existe pronome clítico funcionando como objeto 
de 3a pessoa (13b” e 14b’’). Há, por outro lado, prefixos relacio-
nais, que marcam a relação de dependência entre objeto e verbo 
no sintagma verbal e se o objeto está ou não explicitado no SV. 

Logo, o SV transitivo pode ter a seguinte estrutura:

i) [[nome/pronome clítico 1ª ou 2ª pessoa]objeto R1-verbo transitivo] 
(cf. exemplos (11a-d, 12a-b, 13b’, 14b’); 

ii) [[pronome clítico]sujeito nominativo R2-verbo transitivo] 
(cf. exemplos (11e, 13a, 14a);

iii) [R2-verbo transitivo] 
(cf. exemplos (13b” e 14b’’).

2.2.2 sintagmas veRbais intRansitivos

Os verbos intransitivos exigem apenas um argumento em sua 
grade argumental. Eles se subdividem em estativos e processuais 
(inacusativos e inergativos). Os sintagmas verbais encabeçados 
por estativos têm sempre um argumento interno (15a-b e 16a-b), 
exceto na 3ª pessoa, em que ocorre prefixo relacional (15c e 16c). 
Há duas subclasses de verbos estativos, os iniciados por /d/ ou /n/, 
e os iniciados por outros sons. No primeiro caso, o relacional de 
não-contiguidade (R2) é [t-] (cf. 15c); no segundo, é [i-] (cf. 16c): 

(15)  a.    [(õn)]  [[o=]d-irem]
                     eu        1S=R1-estar.molhado
       ‘(Eu) estou molhado.’

 b.    [()]      [[e=]d-irem]
           você      2S=R1-estar.molhado
            ‘(Tu) estás molhado.’
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 c.    [(João)] [   t-irem]
             João          R2-estar.molhado
                 ‘(João) está molhado.’

(16)   a. [(õn)] [[o=]-parara] 
                     (eu)     1S=R1-ter.medo
                     ‘eu tenho medo’

  b. [()] [[e=]-parara] 
          (você)  2S=R1-ter.medo 
         ‘Você tem medo.’

  c. [João]     [i-parara] 
            João         R2-ter.medo
             ‘João tem medo’

Esses exemplos de intransitivos estativos acima mostram que, 
na 3ª pessoa, o SV não tem a expressão de um argumento interno 
como ocorre obrigatoriamente nas demais pessoas. Em (15a-c) e 
(16a-c), a ordem entre os pronomes livres/nome “João” e o SV pode 
ser alterada. A estrutura interna de um SV com verbo intransitivo 
estativo pode ser:

i)[[pronome clítico de 1ª ou 2ª pessoa]sujeito absolutivo R1-verbo intransitivo 
estativo]; ou

ii) [R2-verbo intransitivo estativo].

Já os sintagmas verbais encabeçados por verbos intransitivos 
processuais apresentam argumento interno apenas no aspecto 
perfectivo, mas sem restrição de pessoa. Em (17a), o verbo está 
no aspecto imperfectivo e não ocorre argumento interno no SV. 
Já (17b) nos traz um exemplo de intransitivo processual, o qual 
obrigatoriamente deve ter um argumento interno, por estar no 
aspecto perfectivo. Esse argumento interno é o pronome clítico 
de terceira pessoa. 
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(17)  a. [Biboy]  [ajok~jog]15    
  Biboy  banhar~DUR.IPRF     
  ‘Biboy está tomando banho.’
 b. [[o’]=ajok]  	 	 -be]  
  3S=banhar-se.PRF porto  R1-em  
  ‘Ele tomou banho no porto.’    
   

Para tornar mais evidente ainda que o SV de intransitivos 
processuais no aspecto imperfectivo não apresenta argumento 
interno, vejamos os exemplos a seguir:

(18)  a.  [akõm]                   [oceju]
               cair.na.água.IPRF  nós
               ‘Nós vamos cair na água.’

 b.  [cu-m]         apã  [õn] pit
       ir-IPRF     FOC  eu   contraste
     ‘É embora mesmo que eu vou.’
 

Em (18a) e (18b), o argumento presente é um pronome livre, 
que está fora do SV, ocorrendo inclusive após este (a ordem menos 
marcada na língua é Sujeito+Verbo). Especificamente em (18b), 
entre o argumento externo (õn) e o SV (cum) ocorre uma partícula 
(apã). É muito importante falar do sintagma verbal processual 
quando nele ocorre a incorporação nominal. Vejamos os exemplos 
(18c) e (18d) a seguir:

(18)  c. [[wida] -’a]  [[o’=]y-a-’at]
    onça R1-cabeça 3S=R2-cabeça-cair.PRF
   ‘A cabeça da onça caiu.’  

 d. [[uk] -’a]     [[o’=]y-a-’at]
    casa R1-NFC.esferoide   3S=R2-NFC.esferoide-cair.PRF
      ‘A casa caiu.’

  

15  Ocorre aí o morfema de imperfectividade {-m} (glosado como IPRF), que se soma à con-
soante final /k/, mudando-a para [g], representado na ortografia por g.
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Nesses dois últimos exemplos, no SV ocorre um nome incor-
porado (-a-) e com ele o prefixo relacional de não-contiguidade 
(R2). E, como visto, não importa se esse nome conserva seu valor 
lexical original (‘cabeça’ em 18c) ou passou a ter um valor de clas-
sificador nominal (‘esferoide’ em 18d). Logo, a estrutura interna 
do SV de intransitivos processuais pode ser: 

i) [[pronome clítico de 1ª, 2ª ou 3ª pessoa]sujeito nominativo verbo intransitivo 
processual no aspecto perfectivo];

ii) [[pronome clítico de 3ª pessoa]sujeito nominativo R2-nome inalienável 
incorporado-verbo intransitivo processual no aspecto perfectivo]]; ou

iii) [verbo intransitivo processual no aspecto imperfectivo].

2.2.3 alinhamentos

Antes de falarmos dos sintagmas posposicionais, vale a pena 
destacar que os pronomes clíticos pessoais até aqui apresentados 
estão divididos em dois grupos: o primeiro grupo reúne marcadores 
de sujeito de verbo transitivo e intransitivo processual; o segundo 
reúne marcadores de objeto direto e sujeito de intransitivo estativo.

Quadro 4. Alinhamento dos pronomes clíticos de pessoa nos verbos

Grupo 1 Grupo 2

Sujeito de 
transitivo 

Sujeito de
 intransitivo 
processual

Objeto de 
transitivo

Sujeito de 
intransitivo

 estativo

1 o o

1+2 a wuy

1+3 oce oce

2 e e

2+3 epe ey

3 o’
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Esse quadro permite mostrar três alinhamentos em Mundu-
rukú:

1. neutro: comparando os grupos 1 e 2, percebemos que a expres-
são de pessoa para 1, 1+3 e 2 não muda; por exemplo, a forma do 
pronome clítico de 1ª pessoa é {o=} seja quando ele for sujeito de 
transitivo, sujeito de intransitivo processual (grupo 1), se quando ele 
for objeto de transitivo ou sujeito de intransitivo estativo (grupo 2); 
por isso, não se pode falar aí em alinhamento acusativo ou absolutivo;

2. nominativo: dentro do grupo 1, a expressão das pessoas 1+2, 
2+3 e 3 não muda quer se esteja falando de sujeito de verbo tran-
sitivo, quer se esteja falando de  sujeito de intransitivo processual; 
por exemplo,  o pronome de 3ª pessoa {o’=} tem essa forma tanto 
quando representa o sujeito de verbos transitivos como quando 
representa o sujeito de verbos intransitivos processuais; em con-
traste, a expressão de pessoa 1+2, 2+3 e 3 é diferente no grupo 
2, onde estão as formas para expressar objeto direto e sujeito de 
verbo estativo, o que nos permite falar em alinhamento nominativo 
nessas expressões de pessoa;

3. absolutivo: finalmente, quando analisamos o grupo 2, perce-
bemos que os pronomes de objeto de transitivo e de sujeito de 
intransitivo estativo são os mesmos para  expressar as pessoas 
1+2, 2+3 e 3 (sendo este último não-marcado); isso nos leva a 
tratá-los, nesse grupo 2, como tendo alinhamento absolutivo: há 
identidade morfológica entre a forma do objeto de transitivos e a 
forma de sujeito de intransitivos estativos; por exemplo, no grupo 
2, a expressão de pessoa 1+2 é feita pelo pronome {wuy=} seja ele 
um objeto de transitivos ou um sujeito de intransitivos estativos; 
em contrapartida, no grupo 1, essa mesma expressão de pessoa é 
feita pelo pronome {a=}. 

Os pronomes clíticos pessoais do grupo 2 (cf. quadro 4) ocor-
rem também com posposições e nomes possuíveis (cf. GOMES, 
2006, 2014).
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2.3 sintagma posposicional

As posposições, classe descrita em Gomes (2006, seção 3.2), 
ocorrem com complemento obrigatório, aqui tratado de objeto ou 
argumento interno: 

(19a)  [wida] [ayacat] [[o’=]y-aoka]                      [[Katõ] -be]
   onça   mulher    3S=R2-matar.PRF               Katõ         R1-em
 ‘A onça matou a mulher na aldeia Katõ.’   
 

Nesse exemplo, o sintagma posposicional [[Katõ] -be] tem 
como argumento interno o nome próprio katõ16. Além disso, o 
argumento de uma posposição pode ser um pronome pessoal clí-
tico, conforme exemplificamos a seguir com a posposição kay no 
exemplo (19b): 

(19b) [topaga][Karosakaybu] [i-tabut] [[o=]-kay]   
 deus Karosakaybu R2-crer   1=R1-para   
 ‘O deus Karosakaybu acredita em mim.’    
   

No exemplo a seguir, mostramos que o R2 (relacional de não-
contiguidade) que ocorre com posposições é {ce-}, o mesmo que 
ocorre com nomes alienáveis (cf. seção 1.1 e também quadros 2 e 
6). Essa semelhança será abordada na seção seguinte:

(20) [werowero] [ade] [o’e] [ce-dag)] 
   feridas  muitas AUX R2-por 
 ‘Havia muitas feridas nele.’ (pelo seu corpo)   
 

Logo, o sintagma posposicional em Mundurukú pode ter a 
seguinte estrutura:

 a) [[nome ou pronome pessoal clítico]] R1-posposição]; 
 b) [R2-posposição].

16 Katõ é aldeia onde reside uma das maiores referências culturais do povo Mundurukú, o 
cacique geral Biboy Kabá.
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A seguir, exploramos um pouco mais das posposições, mas já 
dando destaque para as semelhanças estruturais que existem entre 
posposições, verbos e nomes.

3. isomoRfismo entRe sn, sv e sp? 

Sintagmas 2nominais, 2verbais (lembro que o sobrescrito 
“2” significa ‘divalente’; cf. nota de rodapé 15) e posposicionais 
compartilham algumas propriedades sintáticas e morfológicas, 
tais como: i) argumento interno representado pelo mesmo prono-
me pessoal clítico e ii) flexão relacional. Nos exemplos a seguir, 
queremos destacar que a estrutura interna de SN (21a), SP (21b) 
e de alguns SV (21c-d) é a mesma:

(21)  a. [[o=]-ba]
                 1=R1-braço
     ‘meu braço’

b.  [[o=]-kay]
          1=R1-para
         ‘para mim’

c.  [[o=]-parara]
          1=R1-ter.medo
        ‘tenho medo’

d.  [[o=]-jo~jo-m]
         1=R1-ver~DUR-IPRF
        ‘está me vendo’

Nos exemplos (21a, 21b e 21d) no lugar do morfema {o=} 
cabe um nome como bekicat ‘criança’. Apenas o sintagma verbal 
instituído por núcleo intransitivo estativo (21c) não permite isso, 
a não ser que o verbo seja nominalizado, e passemos a ter um 
sintagma nominal como:

(21e)  [[bekicat] -parara-at]
             criança      R1-ter.medo-NMZ
 ‘O medo da criança’.
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 Além de terem o mesmo morfema relacional de contiguida-
de (R1 = -), posposições, nomes e verbos estativos e transitivos 
têm exatamente a mesma forma pronominal para expressar seu 
argumento interno:

Quadro 5 – Argumento interno pessoal comum a nomes, posposições, verbos estativos 
(absolutivo) e transitivos (absolutivo)

                1          o

               1+2        wuy

               1+3        oce

                2          e

               2+3         ey

Em se tratando especificamente do relacional de não-conti-
guidade (R2), as posposições têm maior afinidade com os nomes 
alienáveis. Ambos têm o mesmo R2: {ce-}. Mas as seguintes pospo-
sições ocorrem com {i-}: kug  ‘com’; buje ~ puje ‘depois’; buye ~ 
puye ‘porque’ e bima ~ pima ‘antes, enquanto, no momento em que 
(quando), se’. Dessas, as três últimas ocorrem entre orações subor-
dinadas, como subordinador. Logo, não são bem meras posposições. 

Quadro 6 – Posposições, nomes e o relacional de não-contiguidade (R2)

Nomes
 inalienáveis

Nomes 
alienáveis

Posposições

Classe II Classe I

(iniciados por d/n) (iniciados por 
vogal ou

consoante ≠ de 
d/n)

R2 = t- R2 = i- R2 = ce- R2 = ce-

t-op i-ba ce-(e)-kobe ce-kay

‘flecha dele’ ‘braço dele ‘canoa dele’ ‘para ele’
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Para efeitos de comparação, façamos um apanhado das estru-
turas de SN, SV e SP arroladas ao longo deste trabalho:

1. Estrutura interna do SN:
a.[[nome ou pronome clítico] R1-2nome]; 
b. [R2-2nome]; 
c. [nome ou pronome livre].

2. Estrutura interna de um SV com verbo transitivo:
a. [[nome ou pronome clítico 1ª ou 2ª pessoa]objeto R1-verbo tran-
sitivo]; 
b. [R2-verbo transitivo];
c. [[pronome clítico]sujeito nominativo R2-verbo transitivo].

3. Estrutura interna de um SV com verbo intransitivo estativo:
a. [[pronome clítico de 1ª ou 2ª pessoa]sujeito absolutivo R1-verbo in-
transitivo estativo]; 
b. [R2-verbo intransitivo estativo].

4. Estrutura interna do SV com verbo intransitivo processual:
a. [[pronome clítico de 1ª, 2ª ou 3ª pessoa]sujeito nominativo verbo intran-
sitivo processual no aspecto perfectivo];
b. [[pronome clítico de 3ª pessoa]sujeito nominativo R2-nome inalienável 
incorporado-verbo intransitivo processual no aspecto perfectivo]]; 
c. [verbo intransitivo processual no aspecto imperfectivo].

5. Estrutura interna do SP:
a. [[nome ou pronome pessoal clítico]] R1-posposição];
b. [R2-posposição].

Essas estruturas internas de sintagmas nominais, verbais e 
posposicionais mais semelhantes podem ser assim agrupadas:

a) 1a = 2a = 3a = 5a 
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Sintagmas nominais com argumento interno representando 
por 2nome ou pronome de 1ª ou 2ª pessoa e R1 (tipo 1a) têm estru-
tura interna igual à estrutura de sintagmas verbais transitivos cujo 
argumento interno é objeto direto de 1ª ou 2ª pessoa ou um nome 
(tipo 2a), à estrutura de sintagmas verbais intransitivos estativos 
com argumento interno pronominal de 1ª ou 2ª pessoa e R1 (tipo 
3a) e à estrutura de sintagmas posposicionais com argumento 
interno nominal ou pronominal de 1ª e 2ª, e R1 (tipo 5a). Em 
resumo, semelhança entre sintagmas com argumento interno com 
alinhamento absolutivo. 

b) 1b = 2b = 3b = 5b

Sintagmas nominais formados por R2 mais um núcleo 2nomi-
nal apenas (tipo 1b) são semelhantes a sintagmas verbais transitivos 
formados também por R2 e núcleo verbal (tipo 2b), a sintagmas 
verbais intransitivos estativos também formados por R2 e núcleo 
verbal (tipo 3b), e a sintagmas posposicionais também formados 
por R2 e núcleo posposicional (5b).

c) 1c = 4c

Já sintagmas nominais formados apenas por um núcleo (no-
minal ou pronominal livre) (tipo 1c) têm estrutura interna seme-
lhante à de sintagmas verbais intransitivos processuais no aspecto 
imperfectivo (tipo 4c).

d) 2c = 4b

Sintagmas formados por verbos transitivos tendo como argu-
mento interno um pronome clítico na função de sujeito seguido 
de um R2 (tipo 2c) são semelhantes a sintagmas formados por 
verbos intransitivos processuais quando ocorre nestes incorporação 
de nomes inalienáveis (com argumento interno obrigatório), que 
nesse caso levam consigo o R2 para o interior do sintagma verbal 
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(tipo 4b). Em resumo, semelhança entre argumentos internos com 
função nominativa. 

a) 4a 

Finalmente, não encontramos correlato estrutural pleno entre 
4a e outros sintagmas. Porém, podemos propor que 4a se assemelha 
com 4b e 2c, em que há um argumento interno de tipo nominativo. 

consideRações finais

Há semelhanças estruturais entre sintagmas nominais, pos-
posicionais e verbais em Mundurukú. Essas semelhanças nos 
levam a pensar em uma possível semelhança funcional entre esses 
sintagmas, sem perder de vista que cada um desempenha também 
função específica na língua. Essa semelhança poderia se relacionar 
com a função de instituir predicado que é comum aos três sintag-
mas examinados aqui. Essa hipótese explicativa ganharia força se 
assumirmos, de fato, que nomes, posposições e verbos têm valên-
cia, sendo argumentos os nomes e os pronomes que ocorrem nos 
sintagmas instanciados por essas três classes. Assim, teríamos dois 
novos temas a pesquisar a partir deste artigo: a função predicativa 
de nomes, verbos e posposições, e a sua valência sintática. 

abReviatuRas 

ALIEN  alienador
AUX  auxiliar
CAUS1  causativo de intransitivos
Cf.  conferir
CORF  correferencial
c.p.  comunicação pessoal
DUR  aspecto durativo
excl.  exclusivo
FOC  foco
incl.  Inclusivo
INT  partícula interrogativa
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IPRF  aspecto imperfectivo
LIT.  literalmente
NFC  nome em função classificadora/classificador
NMZ  nominalizador
O  objeto direto
P.  página
PRF  aspecto perfectivo
R1  Relacional de contiguidade
R2  Relacional de não-contiguidade
RFX  reflexivo
S  Sujeito
SN  sintagma nominal
SP  sintagma posposicional
SV  sintagma verbal
TAM   tempo-aspecto-modo
1  primeira pessoa
12  primeira pessoa inclusiva
13   primeira pessoa exclusiva
2   segunda pessoa
23   segunda pessoa plural
3   terceira pessoa 
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PrEDiCADos moNovAlENTEs PArEsi-hAliTi (ArAwAk): 
PArAlElismo ENTrE NomEs E vErbos1

Glauber romling da silva
 (universidade Federal do Amapá)

intRodução

Em Paresi, predicados que apresentam argumento externo 
(1a-b; 3a-b; 5a-b) não exibem concordância explícita com seu 
argumento único. A posição de argumento externo, independen-
temente da natureza lexical do predicado, barra a expressão da 
concordância. Em predicados que assumimos não ter argumento 
externo apresentam concordância explícita (2a-b; 4a-b): 

 Verbo inergativo    Verbo inacusativo simples

(1) a. na=tema-ø   (2) a. no=zan-i-ø
 1sg=correr-PERF    1sg=ir-conc.1sg-PERF
 ‘eu corri’   ‘eu fui’

     b. ø=tema-ø        b. ø=zan-e-ø
 3=correr-PERF   3=ir-conc-PERF
 ‘ele correu’   ‘ele foi’

1 Esta pesquisa foi financiada com recursos do ELDP/SOAS da Universidade de Londres, no 
âmbito do projeto Documentation of  the Paresi-Haliti Language (arawak) através de um Field Trip 
Grant (2009-2013) e do projeto Documentação de uma Língua Arawak do Sul: o Paresi-Haliti 
(2009-2013) ligado ao PRODOCLIN (Projeto de Documentação de Línguas Indígenas) do 
Museu do Índio/FUNAI, Brasil. O autor recebeu apoio financeiro do CNPq (agência de fo-
mento brasileira) através de uma bolsa de doutorado (GD) pleno durante dois anos e meio e 
de uma bolsa SWE para a realização de um estágio de 6 meses como pesquisador visitante na 
Universidade de Ottawa.  
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 Verbo transitvo   Nome alienável
 (3) a. no=tyoma-ø  hito (4) a. no=kawalo<n>-i  
  1sg=fazer-PERF arco  1sg=cavalo<CL>-conc.1sg
  ‘eu fiz o arco’   ‘meu cavalo’
     
      b. ø=tyoma-ø  hito      b. e=kawalo<n>-e  
  3=fazer-PERF arco  3=cavalo<CL>-conc.1sg
  ‘ele fez o arco’   ‘cavalo dele’

 Nome inalienável    
 
(5)  a. no=kano     
  1sg=braço
  ‘meu braço’

      b. e=kano     
  1sg=braço
  ‘braço dele’

Neste artigo descreveremos as categorias lexicais de nomes 
e verbos e o paralelismo que essas duas classes exibe de acordo a 
presença ou não de um argumento externo. Para isso, apresenta-
remos os critérios morfossintáticos considerados para a distinção 
das categorias supracitadas, bem como de suas subclasses. Os fatos 
aqui apresentados buscam contribuir, primeiramente, para o estudo 
de fenômenos intercategoriais, bem como para o entendimento das 
estruturas argumentais nominais e verbais de uma língua pouco 
descrita. De maneira secundária, buscamos lançar luz, com novos 
dados, à discussão teórica sobre a inerência de argumentos em 
classes nominais.   

O Paresi-Haliti é uma língua da família Arawak (ou Aruak), 
ramo Arawak do sul (sub-ramo Paresi-Saraveka) na definição 
clássica de Aikhenvald (1999)2. De acordo com dados do Instituto 
Sócio-Ambiental3, os Paresi-Haliti somavam 1.955 indivíduos em 
2012. Dados do CCGEO-FUNAI4 afirmam que atualmente essa 
população está distribuída em 7 áreas indígenas concentradas no 
2 Moore et alii (2008) e Ramirez (2001) também fazem um levantamento de sua situação.
3 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/paresi [acessado em 17 de janeiro de 2013].
4 http://mapas.funai.gov.br
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estado de Mato Grosso, Brasil (figura 1). Estima-se que, atual-
mente, o contingente populacional distribui-se em 50 aldeias, que 
estão em constante subdivisão. 

figura 1: Terras Indígenas Paresi-Haliti

A maioria dos trabalhos sobre a língua paresi versa sobre a fo-
nologia da língua (SILVA, 2009; DRUDE, 1995a, 1995b). Além dos 
trabalhos mais antigos de Rowan (1961, 1963, 1964a, 1964b, 1967, 
1972, 1977) que compreendem a fonologia, uma gramática de Rowan 
& Burgess (1969) e um conjunto de textos (ROWAN, 1975). Os traba-
lhos mais recentes de Brandão (2009, 2010) são, respectivamente, um 
trabalho histórico-comparativo e uma descrição preliminar de alguns 
tópicos da morfologia verbal. Os últimos trabalhos sobre a língua são 
as gramáticas descritivas de Silva (2013) e Brandão (2014). 

Como apontou Aikhenvald (1999) para os nomes comuns 
alienáveis, com base nos trabalhos de Rowan e Rowan & Burgess, a 
língua paresi-haliti destaca-se das demais línguas da família arawak 
por ser a única a distinguir um padrão de concordância através de 
um sufixo vocálico que opõe primeira pessoa do singular ao restante 
do paradigma. Os trabalhos de Silva (2012, 2013) são os primeiros 
a identificarem e descreverem de maneira explícita o mesmo pa-
drão de concordância em verbos inacusativos e posposições. Além 
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desse paralelismo, nomes alienáveis, inalienáveis e inerentemente 
possuídos, verbos inacusativos e posposições também são restritos 
ao mesmo paradigma pronominal no= (1sg)5. 

O artigo divide-se da seguinte maneira: em 0. Introdução, 
apresentamos um breve resumo da questão, provemos informa-
ções sociolinguísticas e listamos trabalhos anteriores. A seção 1. 
Estrutura morfossintática de predicados monovalentes descreve 
os tipos de predicados paresi-haliti  (1.1 Nomes, 1.1.1 Nomina-
lizações deverbais e estrutura de posse, 1.2.1 Inergativos, 1.2.2 
Inacusativos, 1.2.2.1 Inacusativos simples, 1.2.2.2 Inacusativos 
descritivo-estativos, 1.2.2.3 Inacusativos anticausativos). Em 2. 
Discussão, ponderamos uma saída formal para o que os dados 
mostram. Em 3. Conclusões, fazemos um apanhado dos principais 
insights que nos fornecem os dados e lançamos questões futuras.

1. estRutuRa moRfossintática de pRedicados 
monovalentes
 

Sabe-se que a linha que divide, sobretudo, as categorias 
lexicais maiores de nomes e verbos, muitas vezes é muito tênue. 
Abney (1987) mostrou que a estrutura do sintagma nominal de 
línguas bastante distintas como Yupi’k, Maia e Húngaro apresenta 
um sabor verbal na expressão da flexão. Em Yupi’k, mesmo nomes 
concretos, concordam com seu possuidor.  A concordância que 
apresentam exibe-se através do mesmo morfema de concordância 
que é encontrado no verbo, e compartilham as mesmas supleções. 
Além disso o argumento do nome, cujo papel semântico é o de 
possuidor, expressa caso ergativo, o mesmo caso do sujeito de 
verbos transitivos (ABNEY, 1987, p.39). Compare (6a-c) com 
(7a-c), respectivamente:

(6)  a. anguta-m kiputa-a-ø  ‘the man bought it’6

  man-ERG buy-OM-SM

5 Paresi apresenta dois paradigmas pronominais: no=, hi=, e=/ø-, wi=, zi= e na=, ha=. e=/ø-, 
wa=, za= para 1sg, 2sg, 3 nominal/3 verbal, 1pl, 2pl, respectivamente. 

6 Para a citação de terceiros, decidimos manter as glosas e traduções originais dos autores.
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      b. angute-t kiputa-a-t ‘the men (pl.) bought it’
      c. angute-k kiputa-a-k ‘the men (du.) bought it’

(7)  a. angute-m kuiga-ø  ‘the man’s river’
  man-ERG river-SM

 b. angute-t kuiga-t  ‘the men’s (pl.) river’
      c.  angute-k  kuiga-k  ‘the men’s (du.) river’
 

Tzutujil, uma língua maia, mostra o mesmo paralelismo. A 
concordância segue um padrão ergativo/absolutivo, apesar de não 
haver marcação explícita de caso. A concordância com o sujeito de 
intransitivos é a mesma que a com o objeto (ABNEY, 1987, p.43).

(8)  a. x-ee-wari   ‘they slept’
  aspect-3pOM-sleep

      b. x-ee-ki-kunnaj  ‘they cured them’
  aspect-3pOM-3pSM-cure

(9) kee-tza7n   ‘their nose’ (ki- é alternante de kee-)
 3pSM-nose
 

Húngaro, uma língua nominativo-acusativa, apresenta con-
cordância entre o núcleo nominal e o possuidor (10a-c). Segundo 
Abney (1987, p.44), essa concordância é morfologicamente idên-
tica à concordância do sujeito verbal. 

(10)  a. az en vendeg-e-m  ‘my guest’
 the I-nom  guest-possd-1s
 
        b. a te vendeg-e-d  ‘your guest’
 the você-nom guest-possd-2s

        c. (a) Mari vendeg-e-ø  ‘Mary’s guest’
 (the) Maria-nom guest-possd-3s

Com esses dados em mãos, Abney propõe uma estrutu-
ra que abarque esses paralelismos, a chamada DP-hypothesis. 
A inovação é a inserção de um nódulo funcional na estrutura 
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nominal: [DP[DP[D’[D][NP]]]] nos moldes da flexão verbal I 
em [IP[DP[I’[I] [VP]]]]. De acordo com o Extended Projection 
Principle (EPP), toda sentença (i.e, núcleo predicador) deve ter 
um sujeito (CHOMSKY, 1981), que vai ocupar uma posição de 
especificador (Spec). Abney estende o paralelismo para sintagmas 
nominais, que passam a ter uma posição de Spec projetada pelo 
núcleo funcional D. Nesse caso, a posição Spec, D pode ser ocu-
pada por um possuidor. 

Chomsky (1970) apresenta argumentos para propor que nomes 
deverbais preservam sua estrutura argumental pré-derivacional, 
o que restringe seu comportamento quando nominalizadas. Um 
exemplo é que há restrições na formação de nominais derivados. 
Compare (11a-c) e suas contrapartes (12a-c): 

(11) a. John is easy to please   
        b. John is certain to win the prize 
       c. John amused the children with his stories

(12) a. *John’s easiness to please
        b. *John’s certainty to win the prize
        c. *John’s amusement of the children with his stories

Em uma perspectiva funcionalista, a diferença entre nomes e 
verbos pode ser abordada em uma série de core concepts, tais como 
a possibilidade de nomes serem discretizados e individuados, além 
de sua manipulabilidade discursiva. Do outro lado do continuum 
estão verbos, por descreverem eventos que produzem mudanças 
no mundo (PAYNE, 2006).

O estudo de línguas que dividem classes nominais distintas de 
acordo com a marcação explícita de posse mostra que a noção de 
predicação inerente vai além do verbo, considerado o predicador 
por excelência, e das nominalizações deverbais. O trabalho de 
Barker (1991) mostra que línguas indo-europeias, apesar de não 
apresentarem morfologia explícita de alienabilidade, apresentam, 
sim, classes nominais que se dividem em termos de alienabilidade. 
Exemplos da distinção alienável/inalienável podem ser encontra-



297

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

das em termos de interpretação intrínseca ou extrínseca. Barker 
afirma que Inglês tem muito pouca inclinação a marcar através 
de dispositivos gramaticais essa distinção. Contudo, parece haver 
nomes inerentemente possuídos como forte (John’s forte is playing 
Flamenco guitar) ou travels, como em Tell me about your travels 
in India. Tipicamente nomes inalienáveis, como partes do corpo 
e termos de parentesco, denotam relações, já alienáveis denotam 
conjuntos. Se um nome relacional sofre supressão argumental e 
se traduz como um predicado monádico, esse nome, necessaria-
mente, requer uma interpretação de possessão extrínseca e, logo, 
será marcado como alienável. Se um nome é agramatical exceto 
em uma construção inalienável, então ele será uma exceção lexical 
para a supressão argumental. Em outras palavras: espera-se que 
a distinção alienável/inalienável seja a gramaticalização da dis-
tinção semântica entre a interpretação lexical versus a extrínseca 
(BARKER, 1991, p. 67).

 Os fatos do Paresi mostram que nomes não derivados (ou 
prototípicos) apresentam estrutura argumental inerente. Além 
disso, nomes, verbos e posposições compartilham comporta-
mento morfossintático semelhante a depender da posição de seu 
argumento. A constatação de dados como esses impõe um sério 
desafio a abordagens que descartam categorização inerente (como 
a Morfologia Distribuída, nos moldes de Halle & Marantz, 1993) 
ou que distinguem verbos das demais categorias por atribuírem 
à palavra verbal o quasi-monopólio da predicabilidade (como a 
noção Prototypes, nos moldes de Hopper & Thompson (1984), 
Givón (1984)).

Nas próximas subseções, descreveremos detalhadamente os 
critérios morfossintáticos que distinguem nomes e verbos, bem 
como suas subclasses. Em seguida, apresentaremos uma análise 
que busca dar conta das estruturas apresentadas. Na discussão, 
apresentamos os pontos em aberto e apontaremos os caminhos, 
mesmo que iniciais, para a solução dessas lacunas.    
1.1 nomes
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Silva (2013) divide os nominais paresi-haliti em (13). Como 
somente nomes comuns podem apresentar estrutura argumental, 
a discussão irá deter-se apenas a esses. 

(13)                  Nominais

 Nomes plenos    Pronomes

Nomes próprios Nomes comuns Pronomes indefinidos         Pronomes  Pessoais 
      
  
             Alienáveis Inalienáveis        Inerentemente possuídos 

As características morfossintáticas que definem os nomes 
comuns estão listadas abaixo em (a-f) e têm seus respectivos 
exemplos em (14a-f) :

a. Expressam morfologia de posse (14a); 

b. Expressam morfologia de número  (coletivo -nae) (14b); 

c. Ocupam as posições de possuidor e possuído em construções 
de posse (14ci-ii);

d. São argumentos verbais (sujeito e objeto) (14di-ii);

e. São argumentos de posposições (14e);

f. Selecionam como pronome de terceira pessoa a forma e= (verbos 
selecionam ø-) (14fi-ii). 
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(14) a.   b.   ci.
no=hito<n>-i  hito-nae   ijakare     tseiri
1sg=arco<CL>-conc.1sg arco-COL  jacaré  cabeça
‘meu arco’  ‘arcos’   ‘cabeça do jacaré’

cii.         di.   dii.
hati kotaza<n>-e       hito      ezoa-ø             no=tyoma-ø                   hito
casa poste.central<CL>-conc   arco cair-PERF             1sg=fazer-PERF            arco
‘poste central da casa’                        ‘o arco caiu’            ‘eu fiz arco’

e.       fi.            fii.   
hito  kako-a  e=kano  ø=holikoa- ø 
arco com-conc  3=braço  3=beber-PERF
‘com o arco’  ‘braço dele’ ‘ele dançou’

Os nomes comuns dividem-se em três classes de acordo com 
a marcação morfossintática de posse: alienáveis (a maioria dos 
nomes), inalienáveis (partes do corpo) e inerentemente possuídos 
(termos de parentesco). 

Classificamos os pronomes pessoais como clíticos e não 
como concordância baseados em alguns critérios morfofonoló-
gicos. Paresi apresenta processos morfofonológicos distintos em 
fronteiras “clítico=tema” daqueles que ocorrem nas fronteiras 
“afixo-tema”. O ambiente “clítico=tema” evita o encontro vocá-
lico com a ocorrência da epêntese <n>, ako ‘dentro’, e=<n>ako, 
3=<EP>dentro, ‘dentro dele’; já o ambiente “afixo-tema” permite 
o encontro vocálico, ø=ezoa-ø, 3=cair-perf ‘ele caiu’, ø=a-ezoa-ki-
tya<n>=e, 3=trs-cair-caus-perf<EP>=3, ‘ele o fez cair’. Note-se 
que quando a concatenação é endoclítica, a epêntese continua a 
ocorrer no ambiente “tema=clítico”, na=moka<n>=e ‘eu o bati’, 
1sg=bater<EP>=3. No ambiente “tema-afixo”, ocorre a elisão da 
vogal do tema, ø=otya-ø, 3=pensar-perf, ‘ele pensou’, ø=ot-ita, 
3=pensar-cont, 'ele está pensando' (SILVA, 2013, p.139)7. 

A classe dos alienáveis apresenta a forma não-possuída 
como a menos marcada (15-24a). Quando possuídos, apresentam 
prefixados os pronomes pessoais presos da tabela (1) e o sufixo 

7  Para uma discussão sobre a diferença formal entre clíticos e concordância, ver Kramer  (2012). 
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de concordância -i (15-24b)8 para primeira pessoal do singular e 
-e9  (15c) para o restante do paradigma. A oposição -i, -e é a mais 
comum na maioria dos casos. As consoantes latentes (que podem 
ser <n>, <z>, <r>, <l>, sendo <n> a mais comum) (15-23b) fa-
zem parte da raiz e somente se realizam quando há a sufixação da 
vogal de concordância. Uma exceção é (24b), que não apresenta 
consoante latente e exibe uma forma supletiva de raiz.

Em raízes que começam por C Em raízes que começam por V
1sg no= n=
2sg hi= h=
3 e= e<n>=

3 anaf. ha= h=
1pl wi= w=
2pl zi= z=
3pl e= ...-há e<n>=...-ha

tabela 1: prefixos pronominais em nomes

    
(15) a. hito b.  no=hito<n>-i  c. e=hito<n>-e
 ‘arco’ 1sg=arco<CL>-conc.1sg e=arco<CL>-conc
  ‘meu arco’  ‘arco dele’

(16) a. aho  b. n-aho<n>-i   
 ‘timbó’   ‘meu timbó’
 
(17) a. atsoka  b. n=atsoka<n>-i   
 ‘açúcar’   ‘meu açúcar’ 

(18) a. malamala b. no=malamala<z>-i  
 ‘(espécie de)   ‘minha palmeirinha’
 palmeirinha’

(19) a. babera  b. no=babera<z>i 
 ‘papel’   ‘meu papel, meu caderno’

(20) a. kozeto  b. no=kozeto<l>-i  
 ‘milho’   ‘meu milho’

8 Também -e ou -a em posposições e verbos inacusativos simples. 
9 Também -a em posposições e verbos inacusativos simples.
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(21) a. tsabewa  b. no=tsabewa<l>-i  
 ‘chapéu’  ‘meu chapéu’

(22) a. kenaiki  b. no=kenaiki<r>-i  
 ‘polvilho’  ‘meu polvilho’

(23) a. kohatse  b. no=kohatse<r>-i  
 ‘peixe’   ‘meu peixe’ 

(24) a. maka  b. n=it-i    
 ‘rede’   ‘minha rede’

Note-se que, quando um adjetivo10 é incorporado11 ao nome, 
é a consoante latente do adjetivo que ocorre (em (26b) temos <l>) 
e não a do nome (em (25b) ocorre <z>). Nomes com adjetivos 
incorporados exibem morfologia de posse de alienáveis (25-26b):

(25) a. one  b. n=one<z>-i   
 ‘água’   1sg=água<CL>-conc.1sg
    ‘minha água’

(26) a. one-koa  b. n=one-koa<l>-i    
 água-adj.sup  1sg=água-adj.sup<CL>-conc.1sg 
 ‘poça’   ‘minha poça’

10  De acordo com Baker (2003) adjetivos exibem as seguintes generalizações tipológicas, todas 
confirmadas pelos dados do Paresi: (i) adjetivos podem ser complementos de cópula (nomes 
comuns e verbos, por sua vez, não aceitam), natyo ø=li ‘eu COP=adj.arred’, ‘eu sou redondo, 
gordo’; (ii) línguas que têm causativização morfológica, se permitem a causativização de 
adjetivos, vão derivar a forma causada adjetival com morfemas diferentes dos utilizados para 
outras categorias ou vão tornar agramatical a forma adjetival causativizada. Em Paresi, não 
se pode inserir o causativo -ki em uma verbalização deadjetival: n=a-eho-tya, 1sg=trs-adj.
cil-perf  ‘eu enrolo cigarro’, *naehokitya; (iii) adjetivos podem ocorrer composicionalmente: 
ø=ola-hi-tse-tya, 3=amarrar-adj.filif-adj.part-perf, ‘ele juntou (algo) em feixes’.

11 Para a noção de incorporação deste artigo, adotamos Silva (2013, p.253): “A incorporação 
é um processo de formação de palavras que gera um tema composto (compounding) a partir 
de duas raízes lexicais. Na tradição gerativa, a incorporação (incorporation) envolve mo-
vimento sintático e adjunção a um núcleo regente X0. Quando o composto não é derivado 
de movimento sintático, mas ocorre no léxico, chama-se conflation. Numa perspectiva 
descritiva, podemos dizer que a incorporação em que ocorre mudança de valência é o que 
se define como incorporation; já a incorporação apenas modificadora é o que se apresenta 
como conflation. Durante a exposição dos dados, tomaremos o termo ‘incorporação’ como 
um guarda-chuva que abarca essas duas noções (incorporation e conflation) e faremos sua 
distinção sempre que necessário (se modificadora de valência ou apenas modificadora).
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Os nomes inalienáveis são marcados pelo sufixo -ti (27a) 
quando ocorrem sem possuidor expresso. Quando possuídos, 
apresentam apenas o clítico pronominal (27b-c):

(27)       a. kano-ti  b. no=kano c. e=kano
 braço-n.poss  1sg=braço  3=braço
 ‘(algum) braço’  ‘meu braço’ ‘braço dele’

Os nomes inerentemente possuídos (28ab) não possuem forma 
não-possuída (28c), o que os diferencia dos inalienáveis. A forma 
vocativa é supletiva. Note-se  (28d)12 e compare os exemplos (28e-
f), (28g-h) e (28i-j).  

(28) a. n=eze   b. h=eze
 1sg=pai   2sg=pai
 ‘meu pai’   ‘teu pai’

       c. *eze   d. aba!
 Pai    pai.voc
 ‘pai’    ‘pai!’

      e. e=<n>ityo  f. ama! 
 3=<EP>mãe   mãe.voc
 ‘mãe dele’   ‘mãe!’

      g.   e=<n>-atyokoe  h. atyo! 
 3=<EP>-avô   avô.voc
 ‘avô dele’  ‘vô!’ 

      i. e=<n>-atsero  j. abe!
 3=<EP>-avó   avó.voc
 ‘avó dele’  ‘vó!’  

12 Ainda que as diferenças entre nomes inalienáveis e inerentemente possuíveis possam ser 
consideradas como epifenomenais, elas têm consequências para a sintaxe desses predicados. 
Extra-sintático não significa extra-linguístico. Essas formas são agramaticais em contextos 
não-possuídos certamente por questões semânticas (parentesco é uma noção inerentemente 
relativa), mas por que apresentam especificidades como formas vocativas supletivas e bastante 
idiossincrasia em seus paradigmas?  Esse comportamento especial merece ser investigado. 
Por ora, mesmo sem uma resposta satisfatória para essas perguntas, preferimos considerá-las 
como classes nominais distintas.
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Alguns nomes podem tanto tomar morfologia de uma classe 
quando não possuídos, quanto tomar de outra quanto possuídos13. 
Todas os casos escusos encontrados no corpus estão listados em 
(29-31a-c). Em (29a-b) a morfologia é de alienável, e de inalie-
nável em (29c), na mesma palavra; em (30a-c), a morfologia é de 
inalienável. Note-se que o mesmo ocorre com a nominalização 
instrumental (31a-c):
     
(29) a. no=ha<n>-i b. hi=ha<n>-a  c. ha-ti 
 1sg=lar<CL>-conc.1sg 2sg=lar<CL>-conc  lar-n.poss
‘meu lar’  ‘teu lar’   ‘lar’
 
(30) a.  no=zaw -i b. hi=zaw -a  c. zawa-ti
 1sg=machado-conc.1sg 2sg=machado-conc machado-n.poss  
‘meu machado ‘ ‘teu machado’  ‘machado’

(31) a.  no=wena-kal-i                               b.hi=wena-kal-a                         c.wena-kal-a-ti   

1sg=viver-nmlz.INSTR-conc.1sg            2sg=viver-nmlz.INSTR-conc      viver-nmlz.INSTR-conc-n.poss 

‘minha aldeia’                ‘tua aldeia’          ‘aldeia’

1.1.1 nominalizações deveRbais e estRutuRa 
de posse

Paresi apresenta uma variedade de sufixos que deriva nomes 
deverbais. Dentre eles, nominalizadores de tema (32a), instrumento 
(33), recipiente (34-35a-b) e agente (36). Os dois últimos tipos 
não possuem forma possuída. Nominalizações de tema, quando 
possuídas, exibem morfologia de alienáveis (32b). Observe-se que 
o sufixo -ti, tanto na marcação da forma não-possuída nos inalie-
náveis (27a), quanto na nominalização de tema (32a), indicam tão 
somente a ausência de um argumento externo.

13 Uma possível descrição para esse grupo seria considerá-los como “nomes lábeis” assim 
como verbos lábeis (labile verbs). Agradecemos a um revisor anônimo por ter suscitado 
esta possibilidade. 
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(32) a. motokoa-ti   b. no=motokoa<n>-i
 furar-nmlz.AI   1sg=furar<CL>-conc.1sg
 ‘furação’ (*furo)  ‘minha furada’

(33) a. mokotya-kala-ti b.        b. no=mokotya-kal-i 
 bater-nmlz.INSTR-n.poss      1sg=bater-nmlz.INSTR-conc.1sg
 ‘martelo’        ‘meu martelo’

(34) a. n=itsaka-ø   b. n=itsaka-k-i 
 1sg=flechar-PERF  1sg=flechar-nmlz.RECIP-conc.1sg
 ‘eu flechei (X em Y)’ ‘a flechada em mim’

(35) a. z=itsaka         b. z=itsaka-k-a 
 2pl=flechar        2pl=flechar-nmlz.RECIP-conc
 ‘vocês flecharam (X em Y)’    ‘a flechada em vocês’

(36) [zawa-tya-re]          ø-kawe  ø-mo-ka
 jogar-PERF-nmlz.AE.masc    3=doer  3=por-PERF
 ‘o jogador machucou-se’

2.2 veRbos intRansitivos

Os verbos em Paresi-Haliti dividem-se de acordo com o 
apresentado em (37):

(37)
               Verbos

Transitivos  Intransitivos  Verba dicenda   Verbo aka existencial  

 
  
        Inergativos      Inacusativos

 simples descritivo-estativos      (inerentemente) anticausativos
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As características básicas que distinguem verbos de nomes 
em Paresi estão em (a-e):

a. somente verbos podem ser causativizados; para isso, selecionam 
-ki-  14 (38a-d);

b. somente verbos selecionam na terceira pessoa o argumento 
pronominal ø= para  terceira pessoa, enquanto nomes e posposi-
ções apresentam na terceira pessoa e=  referencial e ha= anafórico 
(39a-c);

c. somente verbos tomam aspecto (40a-d);

d. ao contrário de nomes, verbos nunca podem apresentar o coletivo 
aumentativo -nae  (41a-b);

e. verbos podem incorporar posposições, adjetivos e nomes; nomes, 
somente adjetivos  (42a-e).

(38) a.  a-heka-ki-tya (V)  b.*a-hito-ki-tya (N)
 trs-estar.tonto-CAUS-PERF trs-arco-CAUS-PERF
 ‘fazer ficar tonto’    ‘fazer virar arco’

       c. *a-kakoa-ki-tya (P)  d.*a-koa-ki-tya (A)
 trs-com-CAUS-PERF  trs-adj.sup-CAUS-PERF
 ‘fazer ficar com’   ‘fazer ficar plano’

(39) a. ø=tyoma-ø    *e=tyoma-ø /    *ha=tyoma-ø   (V)      b.   e=tseiri/ha=tseiri      (N)
        3=fazer-PERF 3=fazer-PERF   3.anf=fazer-PERF      3=cabeça/3.anf=cabeça
 ‘ele fez (algo)                ‘cabeça  dele’ 
 

       c. e=kako-a      ha=kako-a  (P)   
 3=com-conc    3.anf=com-conc    
 ‘com ele’       

14 À exceção, logicamente, dos verbos inerentemente na voz média ou anticausativos.
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(40) a. tyoma-hena (V) b.*kore-hena (N)
 fazer-IMIN  flecha-IMIN
 ‘prestes a fazer’

          c. *zem-ita (P) d.*koa-hena (A)
 atrás-CONT  adj.sup-IMIN
 
(41)    a. *tyoma-nae (V) b. haliti-nae (N)
 fazer-COL   gente-COL
    ‘pessoas, povo’ 
 
(42)    a. tyaona-kakoa-ha   (V+P)   b.itsoa-za-tya     (V+A)
 ficar-com-PL    entrar-adj.fluid-PERF
 ‘ficar com, casar-se’  ‘entrar na água, mergulhar’

       c. ka-ima-tya    (V+N) d.  aziy-aho-ø       (N+A)
 ter-roupa-PERF  fumo-adj.cil-nmlz
 ‘vestir-se’  ‘cigarro’

        e. *aziye-kakoa-ø (N+P)
 fumo-com-nmlz

Os verbos intransitivos dividem-se, segundo critérios sintáti-
cos, em inergativos (43a-c, 44a-b) e inacusativos (45a-b, 46). Esse 
último grupo subdivide-se em simples (45a-b), descritivo-estativos 
(46) e anticausativos (47a-c)15. Apresentam em comum as caracte-
rísticas de possuírem apenas um argumento sintático com a função 
de sujeito, que ocorre sempre à sua esquerda.    

(43) a. na=maira-tya         b.na=tema-ø   c. na=teho-ka 
 1sg=pescar-PERF      1sg=correr-PERF 1sg=fumar-PERF
  ‘eu fui pescar’       ‘eu corri’  ‘eu fumei’

15 O exemplo (47) apresenta um verbo inerentemente anticausativo, horera, ‘molhar’. Outros 
verbos anticausativos necessitam de morfologia (-oa) para serem derivados: taika ekano ‘ele 
quebrou o braço dele’, nokano na-taik-oa, ‘eu quebrei meu braço’.  No primeiro, horera, 
há aumento de valência com o transitivizador a-, mas sem o causativizador -ki. No segundo 
grupo, taika, há diminuição de valência com adição de morfologia própria (-oa).
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(44) a. no=waiya-koa-tya b.  no=tyoka-ø  
 1sg=ver-adj.sup-PERF      1sg=sentar-PERF 
 ‘eu olhei em volta’       ‘eu sentei’  
         
   
(45) a. no=zan-i  b. hi=zan-e  
 1sg=ir-conc.1sg  2sg=ir-conc  
 ‘eu fui’    ‘você foi’   

(46) no=maza-hare-ta
 1sg=ser.preguiços-adj.hum.masc-CONT
 ‘eu estou com preguiça’

(47) a.     b.
imi-ti   horera-ø  Kolobi     a-horera-tya     imi-ti
roupa-n.poss molhar-PERF Kolobi     trs-molhar-PERF    roupa-n.poss
‘a roupa molhou’   ‘Kolobi molhou a roupa’

c.
*Kolobi  a-horera-ki-tya  imi-ti
Kolobi  trs-molhar-CAUS-PERF roupa-n.poss
‘Kolobi fez a roupa molhar’

Somente inacusativos simples exibem concordância explícita. 
Argumentamos que verbos inacusativos descritivo-estativos e anticau-
sativos não exibem a concordância explícita por fatores independentes. 
No primeiro caso, a concordância não é exibida pois está condicionada 
a adjunção do adjetivo desfaz a relação de c-comando entre o nódulo 
funcional da concordância e o verbo. No segundo caso, o nódulo 
funcional v-zinho anticausativo formaria uma fase, o que impede o 
acesso da concordância ao núcleo auto-contido de VP. Não entrare-
mos em detalhes mais formais para a falta de concordância nessas 
duas subclasses de inacusativos, pois foge ao escopo primariamente 
descritivo deste artigo. Para uma proposta teórica, veja Silva (2014). 

1.2.1 ineRgativos
 

Verbos intransitivos inergativos formam a classe de verbos 
monoargumentais mais numerosa. Podem tomar tanto os paradig-



308

O sintagma nOminal em línguas amazônicas

mas na= (48a-c) quanto no= (49a-b) e não apresentam vogal de 
concordância sufixada.  
 
(48) a. na=maira-hena  b. na=tema-hena   c.  na=teho-hena 
 1sg=pescar-IMIN  1sg=correr-IMIN  1sg=fumar-IMIN 
  ‘estou a pescar’  ‘estou a correr’  ‘estou a fumar’

(49) a. no=waiya-koa-hena  b.  no=tyoka-hena  
 1sg=ver-adj.sup-IMIN   1sg=sentar-IMIN  
 ‘estou a olhar em volta’   ‘estou a sentar’  

Verbos inergativos formam nominalizações de argumento 
externo (ou agentivas) somente com sufixo -re, e nunca com -ze16.

(50)  a.   b.
 kenekoa-re  *kenekoa-ze
 subir-nmlz.AE.masc subir-nmlz.masc
 ‘subidor’

(51)  a.   b.
 tyoka-re  *tyoka-ze
 sentar-nmlz.AE.masc sentar-nmlz.masc
 ‘sentador’

(52)  a.   b. 
 mazakoa-re  *mazakoa-ze
 nadar-nmlz.AE.masc nadar-nmlz.masc
 ‘nadador’

Por fim, as nominalizações agentivas de inergativos acionam dis-
tinção de gênero quando funcionam como modificadores nominais. O 
par -re, -lo distingue os gêneros masculino e feminino, respectivamente. 
Outro par, -ze, -ro, também distingue masculino e feminino, mas so-
mente em nominalizações de verbos inacusativos descritivo-estativos. 
Os exemplares masculinos -re e -ze são apresentados em (50-52), já 

16 Paresi marca gênero através de dois pares distintos de morfemas para masculino e feminino, 
respectivamente: -ze/-ro ocorrem nas nominalizações de argumento externo de verbos ina-
cusativos descritivo-estativos (waye-ze, ser.bom-nmlz, ‘gente boa’) e quando tomam como 
complemento uma nominalização de tema (tona-ti, andar-nmlz.AI, ‘andado’; tona-ti-ze, 
andar-nmlz.AI-nmlz, andador). -re/-lo, por sua vez, ocorrem nas demais nominalizações 
agentivas com outros tipos de predicados verbais.
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os exemplares femininos apresentam-se em (53-55). Observe que o 
par -ze, -ro é agramatical nos exemplos (50-54). 

(53)        
 ohiro  kenekoa-lo/*kenekoa-ro  
 mulher  subir-nmlz.AE.fem/subir-nmlz.fem  
 ‘mulher subidora’    

(54)  
 ohiro  tyoka-lo/*tyoka-ro
 sentar-nmlz.f sentar-nmlz.AE.fem/sentar-nmlz.fem
 ‘mulher sentadora’

(55)  
 ohiro  mazakoa-lo/*mazakoa-ro
 nadar-nmlz.f nadar-nmlz.AE.fem/sentar-nmlz.fem
 ‘mulher nadadora’

1.2.2 inacusativos

A hipótese inacusativa nasce com o trabalho de Perlmutter 
(1978). Verbos inacusativos são predicados monoargumentais cujo 
único argumento, que recebe papel-teta de tema, é interno. Base-
ados em evidências do italiano, como a cliticização de ne,  Beletti 
& Rizzi (1981) e Burzio (1986), em trabalhos complementares, 
perceberam que certos verbos intransitivos comportavam-se de 
maneira diferente, o que sugeriria uma estrutura interna também 
diferente. 

O fenômeno da cliticização de ne, em italiano, é aquele em 
que um complemento de caso genitivo de um nome, ou de um nú-
cleo nominal de uma expressão quantificada, é substituído por um 
clitico ne ‘deles’ e é atraído para o verbo finito da sentença (56). 

A generalização básica é que a cliticização de ne somente é 
possível se partir de um sintagma que está em posição de objeto. 
Isso pode ser observado pela ocorrência do fenômeno no verbo 
transitivo em (56) e em sua impossibilidade no intransitivo em 
(57):
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(56)
 Giovanni  ne=[inviterá   molti  -]
 Giovanni of.them=will.invite many
   (BURZIO, 1986, p.23 apud BAKER, 2003, p.63)
 ‘Giovanni will invite many of them’

(57)
 *Ne=telefoneranno    tre  domani
 of-them=telephone-[FUT, 3PL]  three tomorrow
 ‘Three of them will telephone tomorrow’ 
   (ADGER, 2002, p. 186) 

No entanto, em verbos intransitivos, como arrivare ‘chegar’, a cliticização de 
ne é possível:

(58)
 Ne=arriveranno    tre  domani 
 of-them=arrive-[FUT, 3PL]  three tomorrow
 ‘Three of them will arrive tomorrow’
      (idem)

Outros ambientes tematicamente semelhantes podem compor-
tar o fenômeno, como o sujeito pós-verbal de uma passiva (59) ou 
de um verbo anticausativo (60):

(59) 
 ne=sarebbero   riconosciute  molti  (di vittime).17 
 of-them=would.be  recognized  many  (of victims) 
 ‘many of them (the victims) would be recognized’ 
   (BURZIO, 1986, p.30)

(60)
 se  ne= rompono   molti
 S E  of-them=break     many 
 ‘many of them break’ 
   (BURZIO, 1986, p.38)

17 Um falante do dialeto de Roma acha estranha a sentença. Afirma que o melhor seria ne 
sarebbero state riconosciute molte. 
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Após essa descoberta, muitos outros autores propuseram 
diagnósticos de inacusatividade para diversas línguas. Em Moha-
wk (BAKER, 2003, p. 61), as evidências provêm da incorporação 
nominal, em que há uma correspondência entre os argumentos que 
podem ser incorporados e aqueles que aceitam ne= em italiano 
(objetos diretos, sujeitos de anticausativas e de inacusativos). Em 
Hebraico, expressões dativas podem ser interpretadas como possui-
doras do objeto direto e nunca do sujeito em transitivas (BORER & 
GRODZINSKY, 1986 apud BAKER, 2003, p.72). Segundo Borer 
& Grodzinsky, isso decorre do fato de que um dativo possessivo 
deve c-comandar o SN possuído ou seu traço. Em Japonês é se-
melhante: um quantificador flutuante deve estar em relação mútua 
de c-comando com o SN sobre o qual tem escopo ou com o traço 
daquele SN (MIYAGAWA, 1989, apud BAKER, 2003, p.74).

Todos os diagnósticos supracitados mostram alguma restrição 
causada por uma posição de especificador/argumento externo. 

 
1.2.2.1 inacusativos simples

Os verbos inacusativos simples destacam-se morfossintatica-
mente dos demais intransitivos por apresentarem concordância -i 
‘+1sg’ vs. -e/-a ‘-1sg’ (61a e 61b, respectivamente) e selecionarem 
somente o paradigma no= de pronomes:

(61)  a.    b.
 no=hokak-i   hi=hokak-a
 1sg=estar.doente-conc.1sg  2sg=estar.doente-conc
 ‘eu estou doente’   ‘você está doente’

Dos intransitivos, somente verbos inergativos podem ser com-
plemento sentencial, já que sentenças com inacusativos simples, 
quando complemento, são agramaticais:
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(62)
 Kamoro  wayore-ta  [na=haka-ø]  (inergativo)
 Kamoro   saber-CONT  [1sg=trabalhar-PERF] 
 ‘Kamoro sabe que eu trabalhei’ 

(63) 
 *Kamoro  wayore-ta  [no=kaok-i-ø ]  (inacusativo)
 Kamoro  saber-CONT  [1sg=chegar-conc-PERF] 
 ‘Kamoro sabe que eu cheguei’ 
          
(64)
     *Kolobi  wayore-ta  [Jurandir met-a] (inacusativo)
      Kolobi  saber-CONT Jurandir sumir-conc
     ‘Kolobi sabe que o Jurandir sumiu’      
    (PAGRSS21Mar1202.18) 

Nesses casos, após o verbo matriz, adjunge-se um sintagma 
posposicional e o verbo da subordinada ocorre nominalizado na 
forma possuída com a mesma morfologia de nomes alienáveis 
(compare com (4)). Observe as contrapartes gramaticais dos exem-
plos (63-64) em (65-66): 

(65)
Kamoro      wayore-ta   [no=kaoki-<n>i   kako-a ]
Kamoro      saber-CONT   [1sg=chegar-<EP>conc.1sg  com-conc]  
‘Kamoro sabe que eu cheguei’  (lit. Kamoro sabe com/da minha chegada) 

(66)
Kolobi wayore-ta [Jura  meta-<n>e  kako-a ]
Kolobi saber-CONT Jura  sumir-<EP>conc com-conc
‘Kolobi sabe que o Jurandir sumiu/perdeu-se ‘(lit. Kamoro sabe com/da sumida 
de Jura)
     (PAGRSS21Mar1202.19)

Por fim, verbos inacusativos simples, semanticamente, ex-
pressam atelicidade, mudança dinâmica de estado ou de lugar 
nas línguas naturais (enquanto inergativos expressam atividade 
agentiva). É o que mostram os demais verbos inacusativos simples 
encontrados no corpus paresi:   
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(67) a.     b.
 no=mem-i   hi=mem-a
 1sg=estar.parado-conc.1sg  2sg=estar.parado-conc
 ‘eu estou parado/pronto’  ‘você está parado/pronto’

(68) a.     b.
 no=waw-i   hi=waw-a
 1sg=estar.sozinho-conc.1sg 2sg=estar.sozinho-conc
 ‘eu estou sozinho’  ‘você está sozinho’

(69) a.     b.
 no=maluk-i   hi=maluk-a
 1sg=estar.morno-conc.1sg  2sg=estar.morno-conc
 ‘eu estou morno (meio febril) ‘‘você está morno’

(70) a.     b.
 no=kayer-i   hi=kayer-a
 1sg=ter.fome.de.carne-conc.1sg 2sg=ter.fome.de.carne-conc
 ‘eu tenho fome de carne’  ‘você tem fome de carne’

(71) a.     b.
 no=kiran-i   hi=kiran-e
 1sg=ser.pequeno-conc.1sg  2sg=ser.pequeno-conc
 ‘eu sou pequeno’   ‘você é pequeno’

1.2.2.2 inacusativos descRitivo-estativos

Paresi apresenta um sub-grupo de verbos intransitivos cuja evi-
dência para a inacusatividade é mais indireta, pois não apresentam 
concordância, como os verbos inacusativos simples. Uma evidência 
direta é o fato de poderem incorporar seu único argumento, que é 
interno (72). Somente nomes inalienáveis podem ser incorporados. 
Dada essa restrição, exemplos cujo único argumento necessita ser 
[+animado] ficam pragmaticamente impossíveis. Para esses casos, 
argumentamos que a presença de uma raiz adjetival obrigatória 
para formar um tema verbal [V+A] é o que barra a relação de c-
comando entre a concordância e o núcleo verbal:   
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(72) ø=watya-kano-tya
 3=ser.quente-braço-PERF 
 ‘o braço dele está quente ‘
     (PAGRSS27Mar1205.25) 

Enquanto os verbos inacusativos simples denotam estado, mu-
dança dinâmica de estado e atelicidade, a semântica dos descritivo-
estativos denota apenas estado. Por isso, esses verbos traduzem 
a maioria das noções que são expressas por adjetivos em línguas 
indo-europeias. As semelhanças com o conjunto de inacusativos 
simples limitam-se apenas à exclusividade na seleção do paradigma 
no= e nunca na= 

As principais características que diferenciam os inacusativos 
descritivo-estativos são duas: o fato de eles poderem ter adjetivos 
inerentes (-hare/-halo, ‘adj.hum.masc’ e ‘adj.hum.fem’, respecti-
vamente) (73), pura marcação de gênero (com -re/-lo, sufixos de 
masculino/feminino) (74) e sempre terem nominalização de agente 
com o nominalizador -ze (76-79). 

(73)
a. kayala-hare ‘estar sujo’ kayala-hare-ze ‘aquilo/aquele que está sujo’
b. kina-hare ‘estar duro’ kina-hare-ze ‘aquilo/aquele que está duro’
c. toto-hare ‘ser reto’  toto-hare-ze ‘aquilo/aquele que é reto’
d. hai-hare        ‘estar envergonhado’     hai-hare-ze ‘aquele que está envergonhado’
e. aimako-hare ‘estar triste’ aimako-hare-ze ‘aquele que está triste’
f. ihala-hare ‘estar feliz’ ihala-hare-ze ‘aquele que está feliz’
g. kino-hare ‘ser da origem’  kino-hare-ze ‘aquele que é chefe’
h. kahene-hare’ser perigoso’  kahene-hare-ze ‘aquele/aquilo que é perigoso’  
i. haholita-hare ‘ser feiticeiro’ haholita-hare-ze ‘aquele que é feiticeiro’

(74)
a. kalo-re  ‘ser grande’ kalore-ze  ‘aquilo/aquele que é grande’
b. waita-re ‘ser novo’ waitare-ze ‘aquilo/aquele que é novo’
c. hawa-re ‘ser diferente’ haware-ze ‘aquilo/aquele que é diferente’
d. waiyo-re ‘ser inteligente ‘waiyore-ze ‘aquilo/aquele que é inteligente’
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(75)
a. wehe ‘estar fresco’  wehe-ze  ‘aquilo/aquele que está fresco’
b.owiri  ‘ser brabo’  owiri-ze  ‘aquilo/aquele que é brabo’

(76)
eze maza-hare-ze     
este ser.preguiçoso-adj.hum.masc-nmlz.masc
 ‘este preguiçoso’

A nominalização com -ze também ocorre e, somente neste 
caso, em renominalizações agentivas de nominalizações de tema. 
Semanticamente, a seleção de -ze é por um predicado cuja posição 
argumental eliminada tenha sido de tema; sintaticamente, por um 
predicado que teve sua posição de argumento externo eliminada: 

(77) a.    b.
tona-ti-ze    *tona-ti-re
andar-nmlz.AI-nmlz.masc  andar-nmlz.AI-nmlz.AE.masc
‘andador’       

(78) a.    b.
mairatya-ti-ze   *mairatya-ti-re
pescar-nmlz.AI.nmlz.masc  pescar-nmlz.AI.nmlz.AE.masc
‘pescador’

(79) a.     b.
kakoha-ti-ze    *kakoha-ti-re
subir.verticalmente-nmlz.AI-nmlz.masc subir-nmlz.AI-nmlz.AE.masc
‘caçador’      

Verbos derivados por incorporação de nomes aos verbos ka- 
e ma- (‘ter’ e ‘não ter’, respectivamente) podem formar verbos 
descritivo-estativos. Quando esses verbos incorporam nomes 
alienáveis ou inalienáveis, em ambos os casos há concordância 
(80-82a), e suas nominalizações ocorrem com -ze (80b; 82b) e 
nunca com -re (81b; 83b):   
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(80) a.    b. (alienável)
no=ka-kawalo<n>-i  no=ka-kawalo<n>-i-ze
1sg=ter-cavalo<CL>-conc.1sg 1sg=ter-cavalo<CL>-conc1.sg-nmlz.masc
‘eu tenho cavalo’   ‘eu sou o que tem cavalo’

(81) a.    b.    
hi=ka-kawalo<n>-e  *no=ka-kawalo<n>-i-re
1sg=ter-cavalo<CL>-conc.1sg 1sg=ter-cavalo<CL>-conc.1sg-nmlz.
AE.masc
‘você tem cavalo’   ‘eu sou o que tem cavalo’

(82) a.    b. (inalienável)
no=ka-itsik-i   no=ka-itsik<n>-i-ze
1sg=ter-fezes-conc.1sg  1sg=ter-fezes<CL>-conc.1sg-nmlz.masc
‘eu defequei’   ‘eu sou o que defeca’

(83) a.    b.    
hi=ka-itsik-a   *no=ka-itsiki-re
2sg=ter-fezes-conc  1sg=ter-fezes-nmlz.AE.masc
‘você defecou’   ‘eu sou o que defeca’

Note-se, no entanto, que, quando a incorporação ao verbo 
(ka- ‘ter’ e ma- ‘não ter’, nos exemplos (84-85)) é de um nome 
inerentemente possuído, não há concordância e a nominalização 
não pode ocorrer com -ze, mas sim com -re. Isso sugere que a es-
trutura interna do predicado selecionado pelo nominalizador parece 
ser relevante para que essa seleção específica ocorra18: 

(84) a.    b.  (inerentemente possuído)
no=ka-iyanene   no=ka-iyanene-re 
1sg=ter-esposo   1sg=ter-esposa-nmlz.AE.masc
‘eu tenho esposo’   ‘eu sou a que tem esposo’

(85) a.    b.    
no=ka-iyanene   *no=ka-iyanene-ze  
1sg=ter-esposo   1sg=ter-esposa-nmlz.masc
‘eu tenho esposo’   ‘eu sou a que tem esposo’

18 Uma descrição secundária é considerar ka- e ma- como verbalizadores que formam somente 
verbos inacusativos descritivo-estativos, cuja c-seleção tivesse predileção por classes nomi-
nais com argumento externo.
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Como dito, essa classe de verbos denota a maioria dos con-
ceitos de propriedade que são expressos por uma categoria distinta 
de adjetivos em línguas indo-europeias. Descartamos, no entanto, 
a possibilidade de estarmos tratando de uma classe separada de 
adjetivos. 

Baker (2003 p. 243) aponta uma generalização interessante, 
mas que ainda não foi bem compreendida teoricamente: línguas 
que apresentam causativos morfológicos e classes separadas de 
verbos e adjetivos, se podem causativizar também adjetivos, nun-
ca utilizam o mesmo morfema para a causativização de ambas as 
classes. Como podemos observar nos exemplos (86-88), descritivo-
estativos podem ser causativizados com o mesmo morfema -ki 
dos demais verbos (nos monovalentes, obviamente, quando antes 
transitivizados), o que elimina a ‘candidatura’ desses predicados 
como pertencentes a uma classe distinta de adjetivos predicativos.     

(86)    (inacusativos descritivo-estativos)
ø=a-kalore-ki-tya=<n>e19      
3=trs-ser.grande-CAUS-PERF=<EP>3
‘ele o fez ficar grande’

(87)
ø=a-haware-ki-tya-<n>e
3=trs-ser.diferente-CAUS-PERF=<EP>3
‘ele o fez ficar diferente’

(88)
ø=a-waha-hare-ki-tya-<n>e
3=trs-ser.alto-ad.hum.m-CAUS-PERF=<EP>3
‘ele o fez ficar alto’

(89)     (transitivo)
ø=a-(a)hoti-ki-tya-<n>e
3=trs-caminho-CAUS-PERF=<EP>3
‘ele o fez ter/achar o caminho’

19 A forma supletiva aerore-ki-tya-<n>e também é aceita e, inclusive, mais usada. No entanto, 
a gramaticalidade do exemplo mostrado é irrefutável.
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(90)       (inergativo)
ø=a-tema-ki-tya-<n>e
3=trs-correr-CAUS-PERF=<EP>3
‘ele o fez correr’

(91)      (inacusativo simples)
ø=a-zane-ki-tya-<n>e
3=trs-ir-CAUS-PERF=<EP>3
‘ele o fez ir’

Na próxima seção, apresentamos a pequena classe de verbos 
que, apesar de ter contraparte transitiva, não aceita -ki causativo: 
os anticausativos.

1.2.2.3 inacusativos anticausativos

Verbos anticausativos formam um subconjunto dos verbos 
inacusativos.  Como em Paresi a causativização é expressa mor-
fologicamente (91), não é tarefa difícil distingui-los dos demais, 
como bem mostra a agramaticalidade com -ki ‘causativo’ (92c-93c):
 
(92) a.                        b.    
balazoko   fira-ko-ø                    Kolobi       a-fira-ko-tya       balazoko 
garrafa    secar-dentro-PERF    Kolobi trs-secar-dentro-PERF   garrafa
‘a garrafa esvaziou’         ‘Kolobi esvaziou a garrafa’   
     (PAGRSS26Mar1202.5-7)
c.
*Kolobi  a-fira-ko-ki-tya   balazoko
Kolobi  trs-secar-dentro-CAUS-PERF garrafa
‘Kolobi fez a garrafa secar’
     (PAGRSS22Set0901.60-62)

(93) a.    b.    
no=waye-hare-ø   n=a-waye-t-ita   hitso
1sg=ser.bom-adj.hum.masc-PERF 1sg=trs-ser.bom-PERF-CONT você
‘eu sou bondoso, gente boa’ ‘eu gosto de você (eu te amo)’

c.
*n=a-waye-ki-tya-<n>e
1=trs-ser.bom-CAUS-PERF=<EP>3
‘eu o(i) fiz gostar dele(j)’
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Os exemplos apresentados (firako, horera e waye20) são os 
únicos que não exibem marca de anticausativo, por isso, são cha-
mados de inerentemente anticausativos. Todos os demais exibem 
adição de morfologia na forma do marcador de anticausativo -oa, 
que diminui valência. Veja as alternâncias em (94-95a-b):

(94) a.
no=zawa-tya-hati<r>i    taika-ø   ha=kano  
1sg=jogar-PERF-nmlz<CL>-conc.1sg quebrar-PERF 3.anf=braço
‘o meu jogador quebrou o próprio braço’ 

b.
e=kano  taik-oa       
3=braço quebrar-AC  
‘o braço dele quebrou’ 

(95) a.
hitso  h=(o)toka  kaneta 
você 1sg=pegar caneta
‘você pegou a caneta’
   (PAGRSS22Set0901.359)  

b.
eze  hatya  hiye  tok-oa
este algum em colar-AC
‘ele colou-se (pegou-se) nele’
         
    (PWGRSS20Out0901.068)

Os demais verbos não apresentam a alternância tão perfeita-
mente marcada, como o exemplo em taika (transitivo) vs. taik-oa 
(intransitivo anticausativo), e toka ‘pegar’ vs. tok-oa ‘colar (int.)’, 
mas preservam o marcador -(ty)oa21 cristalizado. 

20 Waye é  um elemento que está na interseção entre as classes de descritivo-estativos e anti-
causativos, pois também pode ocorrer com o adjetivo -hare (99a) e pode ser nominalizado 
com -ze: wayehare-ze ‘ele é gente boa’.

21 Na derivação de verbos deve-se inserir -tya default como aspecto perfeito default. A posterior 
detransitivização anticausativa cristalizou a forma -tyoa. Esse efeito pode ser comparado, em 
parte, à insegmentabilidade de “zichzelf”. reflexivo’ do Holandês . zich continua a ocorrer 
na sincronia (Hij heeft zich geschoren, ele aux RFLX barbeou, ‘ele se barbeou’), mas zelf, 
apesar de intuitivamente segmentável, não ocorre sozinho, e pode ser analisado como uma 
partícula intensificadora, como mostra sua ocorrência na negação: (Zichzelf heeft hij niet 
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(96) a.
n=ewaikoa-he-ty-oa 
1sg=abaixar-se-adj.pó-AC
‘eu me abaixei’

O mesmo verbo mostra versão transitiva sem marcação mor-
fológica especial. Porém, como se trata de um verbo anticausativo, 
a causativização com -ki, como esperado, não é possível (96c):

b.
n=ewaikoa-he-ty-oa-ø   hitso
1sg=abaixar-se-adj.pó-AC-PERF você
‘eu abaixei você’

c.
*n=ewaikoa-he-ki-ty-oa-ø    hitso
1sg=abaixar-se-adj.pó-CAUS-AC-PERF  você
‘eu abaixei você’

Finalmente, como em muitos verbos anticausativos de lín-
guas românicas, como Espanhol e Francês, o Paresi apresenta um 
pseudo-reflexivo. Naquelas, expressa-se na forma de SE *(97)) 
e nessa na forma de n- (98). O pseudo-reflexivo expressa-se em 
construções comparativas22 com verbos anticausativos. Compare 
os exemplos (97a-b) com (98a-c):  

(97) a.      b.
la  taza  se  quebró   le  vase se  casse
o copo SE quebrou   o vaso SE quebrar 
‘o copo quebrou’ (espanhol)  ‘o vaso quebra’ (francês)

(98) a.
Kolobi  Jurandir  zahe  n-a-waye-hare-ø  (anticausativo)
Kolobi Jurandir  além PR-trs-ser.bom-adj.hum.masc-PERF
‘Kolobi é mais bonito do que Jurandir’ 
(lit. Kolobi para além de Jurandir abonita-se)

geschoren ‘RFLX AUX ele não barbeou’, ‘ele não se barbeou’) (TAYLOR & FRANCIS, 
2006). Agradecemos a Andrés Salanova (2011, comunicação pessoal) por atentar para a 
semelhança. Quaisquer erros ou omissões na análise são de inteira responsabilidade do autor 
deste artigo.   

22 Definimos a construção como comparativa sob um critério semântico. zahe é uma posposição, 
não um degree head. 
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b.         
(transitivo)
Kolobi  Jurandir zahe  kanakaira -ø
Kolobi Jurandir  além comer-PERF
‘Kolobi comeu mais do que Jurandir’ 
(lit. Kolobi para além de Jurandir comeu)
    (PAGRSS12Jan11.19)
c.                             
(inergativo) 
Kolobi  Jurandir zahe mazakoa -ø
Kolobi  Jurandir  além dormir-PERF
‘Kolobi dormiu mais do que Jurandir ‘
(lit. Kolobi para além de Jurandir dormiu)
    (PAGRSS12Jan11.37 )

2. discussão

Como vimos, o Paresi apresenta um padrão de concordância 
que distingue a primeira pessoa do singular do restante do paradig-
ma com um sufixo vocálico em algumas categorias. A distribuição 
dessa ocorrência é resumida na tabela (2). 23

Categorias lexicais Com concordância Sem concordância
Verbos inacusativos simples

inacusativos 
descritivo-estativos23

anticausativos
inergativos
transitivos

Nomes alienáveis inalienáveis
inerentemente possuídos

Posposições toda a classe

tabela 2: distribuição exocêntrica da concordância24

23 Como mostra (37), há outras classes de verbos inacusativos. Por fatores independentes, 
que não serão discutidos neste artigo, inacusativos descritivo-estativos e anticausativos não 
apresentam concordância.

24 Utilizamos o termo ‘exocêntrico’ para expressarmos características similares que não se 
restringem a apenas uma categoria lexical, tal como a distribuição da concordância, que 
expressa paralelismos intercategoriais. 
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A generalização básica é que esses predicados mostram essa 
variação pois a presença de um especificador/argumento externo 
bloqueia a explicitação da concordância25. 

Categorias lexicais e classes

v*P Verbos transitivos e inergativos

n*P Nomes inalienáveis e inerentemente possuídos

nP Nomes alienáveis

vP Verbos inacusativos

tabela 3: estruturas sintáticas dos predicados (“x-zinhos”)

Na tabela (3) postulamos os nódulos que geram as formas apre-
sentadas no início deste artigo (1-5). Em (105), (106) e (107) temos 
exemplos de um verbo intransitivo inergativo, de um verbo transi-
tivo e de um nome inalienável, respectivamente. Note-se que todos 
apresentam posição de especificador/argumento externo projetada 
pelo seu nódulo funcional, o que barra a expressão da concordância. 
Define-se fase como uma subseção auto-contida (self-contained) de 
uma derivação que começa com a enumeração (numeration) e ter-
mina com o spell-out (CHOMSKY, 2000). Uma consequência disso 
é o Phase Impenetrability Constraint (PIC): “In a phase α, only H 
and its edge are acessible to such operations” (CHOMSKY, 2000, 
p.108). Uma fronteira (edge) pode incluir quaisquer especificador, 
H (head) ou adjuntos a H. Em suma: tudo que está no interior de 
uma fase não é mais acessível à flexão (Inflection Phrase) acima. 
Em (108) e (109), representações de um nome alienável e de um 
verbo inacusativo, respectivamente, há concordância explícita por 
conta da falta de uma posição de especificador/argumento externo.

25 Agradecemos imensamente a Cilene Rodrigues (PUC-RJ) pelos comentários para esta aná-
lise. Desde já, quaisquer erros, omissões ou ambiguidades são de inteira responsabilidade 
do autor deste artigo.
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 (105)     (106)
   

 

 (107)     (108)
         
    

 
              (109)

No entanto essa mera generalização não consegue explicar outros 
fatos: (i) a ocorrência de concordância em posposições, a falta da mes-
ma em (ii) inacusativos descritivo-estativos e (iii) em anticausativas. 
Para isso, necessitamos de um instrumental teórico mais específico. O 
conceito de fase abarca, em geral, v-zinhos sem especificador (inacu-
sativos), mas também pode ser considerado para n-zinhos, postura essa 
que assumimos neste trabalho (para uma discussão formal detalhada, 
ver Silva (2014)). Chomsky (2000) considera CP (complementizer 
phrase), TP (tense phrase) e vP (little-v phrase) como fases (phases). 
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Não há evidências para considerarmos p-zinho da posposição 
como fase, o que nos leva a crer que de fato não se trate de uma 
fase. Assim, a concordância ocorre sem problemas. Para (ii) a 
restrição é de localidade. Consideramos que a concordância não se 
explicita na fronteira do adjetivo incorporado. Por fim, (iii) pode 
ser explicado se assumirmos que anticausativas são geradas por 
um nódulo funcional especial que consiste em uma fase, o que 
torna a explicitação da concordância impossível, que chamamos 
preliminarmente de acP (anticausative phrase).

Dessa forma, a tabela (4) pode ser preenchida com os seguintes 
nós-funcionais: 

Categorias lexicais e classes
v*P Verbos transitivos e inergativos
n*P Nomes inalienáveis e inerentemente possuídos
nP Nomes alienáveis
vP Verbos inacusativos
pP posposições
acP anticausativas

tabela 4: estruturas sintáticas dos predicados (“x-zinhos”)

3. conclusões

Neste artigo apresentamos uma descrição das estruturas argu-
mentais nominais e   verbais paresi. As subclasses dessas estruturas 
apresentam paralelismos morfossintáticos na expressão da concor-
dância (+1sg vs. -1sg). Uma abordagem exocêntrica indica que não 
se pode afirmar que raízes não tenham inerência categorial, posto 
que apresentam argumentos próprios, nem que o monopólio da 
predicabilidade seja verbal. Nomes mostram clara estrutura argumen-
tal em consonância com estruturas argumentais verbais. Ademais, 
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posposições e as subclasses de verbos inacusativos chamadas de 
descritivo-estativos e anticausativas não apresentam a regularidade 
na expressão da concordância por fatores independentes, a saber: 
p-zinho não é fase (o que permite a concordância, mesmo com uma 
posição de especificador); o adjetivo incorporado nos descritivo-
estativos é um restritor local à expressão da concordância; e, por 
fim, o nódulo funcional de anticausativas parece constituir uma fase, 
respectivamente. Este artigo buscou apontar para a existência de 
estruturas argumentais em nomes que são paralelas àquelas encontra-
das em verbos. Buscamos ser precisos nos critérios morfossintáticos 
que distinguem nomes de verbos e, ao mesmo tempo, explorar seus 
paralelismos e semelhanças. O próximo passo de nossa pesquisa será 
investigarmos mais profundamente as restrições estruturais que estão 
em jogo na incorporação de nomes em verbos. Como vimos, somente 
inalienáveis e inerentemente possuídos podem ser incorporados (72). 
Certamente o que guia esta restrição é a estrutura argumental dos 
nomes incorporados, o que reforça a importância de uma abordagem 
exocêntrica para as categorias lexicais. 

abReviatuRas

1sg   primeiro pessoa do singular
2sg   segunda pessoa do singular
3   terceira pessoa do singular
3.anf   terceira pessoa anafórica
AC   anticausativo 
adj.cil   adjetivo cilíndrico
adj.fluid  adjetivo fluido
adj.arred.  adjetivo para arredondado
adj.part   adjetivo para parte ou pequeno
adj.sup   adjetivo superfície 
CAUS   causativo 
CL   consoante latente  
conc.1sg  concordância de primeira pessoa do singular
conc    concordância de não primeira do singular 
COL   coletivizador
CONT    aspecto contínuo 
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EP   epêntese
IMIN   aspecto iminente
InflP   inflection phrase
n.poss   marcador de não-possuído
nmlz.AE.fem  nominalizador de argumento externo feminino
nmlz.AE.masc  nominalizador de argumento externo masculino
nmlz.AI  nominalizador de argumento interno
nmlz.fem  nominalizador feminino
nmlz.INSTR  nominalizador instrumental
nmlz.masc  nominalizador masculino
nmlz.RECIP  nominalizador de recipiente
PERF   aspecto perfectivo
PL   plural pronominal
PossP   Possessor Phrase
PR   pseudo-reflexivo
trs   transitivizador
voc   vocativo

abReviatuRas de outRos autoRes

1s   primeira pessoa do singular
2s   segunda pessoa do singular
3s   terceira pessoa do singular 
3p   terceira pessoa
3pl   terceira pessoa do plural
ERG   ergativo 
FUT   futuro
OM   marcador de concordância de objeto 
SM   marcador de concordância de sujeito
nom    nominativo 
possd   possessivo 
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