














A Conjun~ao Nhum 
na Narrativa Apinaje 

HELEN E. WALLER 

O. INTRODU<;;.Ao. 0 presente trabalho descreve as fun-
9oes inter-clausais da conjun9ao nhum no discurso narra
tive em lingua Apinaje1 • Nhum e a mais importante das 
conjunc;oes em Apinaje, bem como as conjun9oes corres
pondentes nhYm na lfngua Kayapo e ma em Canela. 

Por existirem poucas conjunc;oes em lfngua Apinaje, 
pressupunha-se que nhum desempenhasse uma variedade 
de func;oes; Nao se esperava, entretanto, que as fun9oes 
narrativas tivessem estreita vinculac;ao com as categorias 
informacionais ao nfvel discursive, nem que ocorressem 
em diversos ambientes discursivos func;oes diametral
mente opostas. Nhum e, antes de mais nada, uma conjun-
9ao contrastiva inter-clausal2 cujas func;oes sao condicio
nadas por seu ambiente ao n1vel discursive. Com menos 
freqiiencia, nhum desempenha a fun9ao de conjunc;ao ini
cial de paragrafo e narrativa, condicionada ate certo ponto 
por seu ambiente inter-clausal 3 • 

Como moldura para as diversas classes de informa-
9ao ao n1vel discursive aqui apresentadas, adotaram-se as 
seguintes definic;oes de Grimes (197 2) 4 • Ele dist in gu e 
dois tipos fundamentais de informac;ao discursiva: evento 
e nao evento. 

7 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Os eventos sao acontecimentos OU agoes executadas 
pelos participantes que adiantam o enredo principal da 
narrativa. Os nao-eventos sao a montagem, a informa9ao 
de segundo plano e a colateral. 

A montagem integra informa9ao acerca de quando, ..... 
onde e em que circunstancias se realizam os eventos. 

A informagao de segundo plano, desempenhando co
mumente papel secundario nas narrativas com rela9ao a 
outras informagoes, explica e clarifica. Ha tres tipos de 
informa9ao de segundo plano: explica9oes, relances re
trospectivos e previsoes de a9ao futura. 

0 narrador acrescenta as explica9oes em benef{cio 
do seu ouvinte: 

1) 1.Amri 'ixi pe Kuniim 5 • 

entao nome chamar Kunum 
10 no me dele era Kunum. ' 

0 relance retrospectivo declara eventos previos que 
interrompem o enredo principal da narrativa: 

2) Mekot ri 'pra pix o 'tykza kama ... 
, 

eles cmza so com preto porque 

'Por causa de el es o enegrecerem com cinza 
(em crian9a) ... ' 

A previsao de agao futura constitui 11 uma sequencia 
de eventos usada para explicar, mas em sentido antecipa
do e nao retrospective. "6 

- ' - - - - - -3) Kot ror par o panhipy tern ne pa'tox pi. 
fut. baba9u um em nos cair e nos matar 

'Um babagu vai cair em cima de nos e matar
-nos. 17 

A informa9ao colateral poe em relevo aquilo que 
aconteceu numa narrativa, dizendo-nos 0 que nao aconte
ceu. 0 seguinte exemplo, que nos explica aquilo que os 
participantes nao fizeram, salienta 0 que realmente acon
teceu: 
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4) ••• panhl 
:lndio 

10 mjen ket ne (.Am mry 
com marido negative (so animal 



'o nhum va me 
com dual pl. 

mjen) 8 

marido) 

'nao se casaram com {ndios. (Casaram com 
animais)' 

.... - -0 presente estudo divide-se em tres sec;oes: Sec;ao 
""""" ' .... ...,,. 1 : as tres regras relativas a presenc;a de nhum; Sec;ao 2: - .... -modificac;oes a estas tres regras; Se c;ao 3: classes res1-

duais reconhec:lveis. 
Para bem entender-se a presenc;a de nhum entre 

duas clausulas, a analise se desenvolve mais corrente
mente com relac;ao a dois nucleos de informac;ao: 

0 N{vel 1 consiste em eventos (inclusive os seus 
participantes), montagem e informac;ao colateral que 
diz respeito a estes eventos e seus participantes; 
0 N{vel 2 abrange todo tipo de informac;ao de segun-- , do plano com relac;ao ao n1vel 1. 

1. Regras preliminares para inser9ao de nhiim. A se
guinte formula pode servir de moldura para a discussao 
da presenc;a de nhum: 

FormulaI 9 : c
1 

+ c
2 
~ c

1 
+ nhum + c

2 
condi c;oes relevantes 

Quando as duas clausulas c 1 e c 2 sao consecutivas 
na ordem dos subscritos e membros do mesmo n:lvel in
formative, nhum ocorre antes da C 2 

10 , sendo aplicavel 
pelo menos uma das seguintes condic;oes: 

1. C2 tern sujeito da terceira pessoa nao-co-refe
rente com o sujeito de C 1 ; 

2. ~1 e colateral e c 2 a declarac;ao correspondente 
de realidade; 

3. C1 ou C 2 contem montagem ambiental informati
va que falta na sua clausula vizinha. 

Cada uma destas condigoes sera analisada separa
damente em forma de regra. Se determinada situac;ao sa
tisfizer mais de uma das condic;oes, todas as regras cor-
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respondentes s er a o consideradas aplicaveis. Is to quer 
dizer que nhum pode existir por varies motives. 

1.1. Mudan~ de sujeito. 

Regra. 1. Quan.do as cZausuZas c 1 e c 2 da formula I 
possu.em sujeitos nG.o-co-referentes, nhiAm deve ser inserida 
se a cZausula c2 tem sujeito da terceira pessoa. 

~ esta a explica~o mais comum da presenc;a de nhum. 

Regra 1: c 1 + c 2 ~ c 1 + nhum + c 2 
+ sujeito 3a pess. 

- suj. co-ref. com C1 

A Regra 1 se aplica aos exemplos 2) - 11). Nos 
exemplos 5) - 6), c1 possui sujeito da primeira pessoa e 
C 2 da terceira. 

5) C1 C 2 
Pa kama 'krak nhiim tem. 
eu atiro cair. 

'Eu atirei nele e ele caiu. ' 

6) ('Amri pa 'te mryjaje 
(Entao eu costumeiramente animal 

pumu ne) 
olhava e) 

C1 
'lxi 'a me'kukja. 
nome neles-perguntar 

'(Eu costumava olhar animais e) perguntar 
acerca dos names deles. ' 

C2 
•.Amri nhum 'tern inhma 'ixije jare. 
entao costumar me-a names dizer 

'Eles me diziam os nomes (dos animais).' 

Nos exemplos 7) e 8), C 1 tern sujeito da s e gun d a 
pessoa e C 2 da terceira. 
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7) C1 
Kot ka 

...... 
ri kupe 

C2 
nhiim prot ket 

fut. 
...... 

voce to car correr neg. 

(ne arr xa.) 
(e ficar parado) 

'Se voce tocar nele,, ele nao vai correr mas 
ficara parado. 1 

kot ka va axirerek 
...... 

voce dual fraco mas se 
...... 

'Se voce for fraco 

C2 
nhum me 

pl. 
go 1 0 va pa•p[. , 
agua com dual nos-matar 

eles vao matar-nos com a agua. ' 

Nos exemplos 9) a 11),, os sujeitos da terceira pes
soa nao sao co-referentes. 

9) Cl 
Tanhum me 

pl. 
t amri vakoja porn -entao quati se 

. -pix no. 

. 1r 
afastar 

pa 
terminar 

C2 
nhum kentija 

pedra 
, 

so ficar 

'Eles terminaram o removimento do quati e 
so ficaram pedras. ' 

10) C1 C2 
Kam 1kargror t:Yx ne nhiim 
a ela sacudir forte e 

~ ... 
panh1ta mat .•. 
mdio soltou 

'Ele (o espl'rito) sacudiu (a arvore) fortemente 
e o fndio soltou. 1 

11) A serie de clausulas C 1 - C 3 constitui uma ex
pansao de participantes : C 1" o veadinho ; C 2,, a lista de 
animais; C3,, todos os animais de C1 e C2. 
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C1 C2 
..... A 

1Amri - ' - - -ne 'vyr mo nhum ve kokoj ne -en tao e a ir macaco e 

C3 - - - pijta nhum vem kajre vako ne am mry 
qua ti 

, 
animal todos coelho e so 

' -'vyr mo • . a ir 

1 Entao (o veadinho) foi (ao coelho) e o macaco 
e o quati e todos os animais foram ao coelho. ' 

Os exemplos 12) - 16) nao satisfazem OS requisitos 
da Regra 1, e por isso nhum nao faz falta entre C1 e C 2· 
Estes aparecem para mostrar por que a Regra 1 e como 
e. {'/J marca a ausencia de nhiim) 

No exemplo 12), tanto c 1 quanto c 2 possuem sujeito 
da priroeira pessoa. 

12) C1 
1Amri pa kam: - Mo 
entao eu a ele o 

- -na me 
que pl. 

'are? 
disseraro 

1Entao eu disse a ele: -- 0 que eles disseram?' 

C2 
1.Amri pa karo: - ••. 
en tao eu para ele: • • • 

1 En tao eu lhe disse: - ... 1 

Nos exemplos 13) e 14), C1 tern sujeito da primeira 
pessoa e C 2 da segunda. 

13) Cl 0 C2 -Pa ixprot ka akunha. 
..... 

eu eu-correr voce r1r 
..... 

1 Eu corri e voce riu. 1 

14) C1 '/J C2 
Pa akura ka rouv . 

A ..... 
chorar eu voce-surrar voce 

A A 
1 Eu surrei voce e voce chorou. ' 
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Nos exemplos 15) e 16), C1 tern sujeito da segunda 
pessoa e C 2 da primeira. 

15) C1 r/J C2 
Inhma pixo 10 go pa kukre. 
mim-a banana uma dar eu comer 

...... 
1 De-me uma banana e eu como. 1 

16) C1 </J C2 
Na inhma . ...... 

ka'o ka ixe pa 
...... 

mim-a la var voce meu para eu 

- -ama amnhire . 
....... 

voce-a pa gar 

'Voce lavou minhas roupas e eu lhe paguei.' 

Nos exemplos 17) e 18), c 1 possui sujeito da tercei 
ra pessoa e C 2 da primeira. 

1 7) C1 
Na kaga ixpumu 

cobra me-viu 

r/J c 2 
pa ixprot. 
eu eu-corro 

1 A cobra me viu e eu corri. ' 

18) c 1 </J c 2 
Na rop inha 

cachorro me -mordeu 
pa muv. 
eu choro 

'0 cachorro me mordeu e eu chorei. ' 

Nos exemplos 19) e 20), C1 tern sujeito da terceira 
pessoa e C 2 da segunda. 

19) c 1 
Na Pegi 'prot 

Pegi correu 

...... 
une . 

....... 
voce pegar 

- ....... 1Pegi correu e voce o apanhou. 1 

20) c 1 
Na vako p[ 

quati matou 

~ 

um1 . 
...... 

voce assar 
. ...... 

1Ele matou o quat1 e voce o assou. 1 
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A Regra 1 condiz com as regras de elipse de prono
me subjetivo, as quais se apresentam a seguir em forma 
sinoptica. 

Quando 0 sujeito e marcado por um elemento nomi
nal ao n:lvel clausal, e as clausulas subseqi.ientes possuem 
sujeito co-referente, estas nao requerem marcador de su
j eito manifesto ao n:lvel clausal. Isto e, nestas clausulas 

A. 

subs.eqi.ientes a ausencia de evidente marcador de sujeito 
significa que nao ha mudan9a do sujeito da clausula ante
rior. Acontece assim, seja o sujeito de primeira, segun
da OU terceira pessoa, se nao ocorre a conjun9ao inter
clausal nhum. Se aparece tal conjungao, subentenda-se 
que 0 sujeito da clausula subseqiiente e da terceira pessoa 
e diferente do da clausula ante rior, fosse qual fosse a 
pessoa do sujeito anterior. 

Exemplos problematicos rela cionados a R egra 1 : 

Nos exemplos 21) e 22) C1 e C 2 tern sujeitos co-re-- , -ferentes; nhum, contudo, esta presente. Tal fa to nao con-
tradiz a Regra 1, mas pode sugerir a necessidade de mais 
uma regra de inserc;ao. 

21) C1 
'Amri ne ve mftita akuta no kama 
en tao 

. , 
Jacare ambos olho dentro e 

' 'kanhvy. 
furar 

'En tao furaram os dois olhos do jacare. ' . 

C2 
'Amri nhum ve va mitita pf. 
entao dual jacare matar 

'Entao eles dois mataram o jacare.' 

22) C1 
•Amri - pyk ' - • A. 

ne vem kaxma 'kJenh -en tao e · som para cima tirar 
-0 mo. 

causativo . ir 

'Entao eles o tiraram para cima. ' 
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C2 
Nhum vem akupYm 'o api ne 

eles voltar causativo subir e 
' A -kyxpe kume ... 

para cima jogar 

'Eles o subiram e jogaram para cima ••• ' 

1. 2. Informa9ao colateral seguida da realidade. Quando 
se da informa9ao colateral em combina9ao com um relato 
do evento realmente acontecido no seu lugar (daqui por 
diante chamado realidade correspondente), a ordem nor
mal e de colateral seguida de realidade. 

Regra 2. Se na formula I, C1 e coZateral e c2 a dE
cla:m(!ao de reaZidad.e correspond.ente, nhWn precede c2: 

Regra 2: C1 + C2 =-} C1 + nhum + C2 

+ cola t. + realidade 
corres. 
com C1 

Note-se que, uma vez que a Regra 2 diz respeito a 
modalidade em vez dos participantes, aplica-se sem res-

- A tri9ao de referencia subj etiva. 

23) C1 (colateral) 
( •• nhiim) keve yr 

sentar 

A -ket ne. 
negativo 

I.•• ele nao fiCOU Sentado (na Casa). I 

C 2 (realidade) 
Nhum keve ma akunr 

embora caa tinga 

kama ari mra .•. 
em pas sear 

'Ele passeava pela caatinga ..• ' 
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24) c 1 (colateral) 
~ t · ""' ....... -..• panh1 o mJen ket ne. 

mdio com marido nega tivo 

r Eles nao se casavam com ind:lgenas. I 

Am mry 'o nhum 
C 2 (realidade) - ·"' va me mJen. , 

so animais com dual plural marido 

1Casavam com animais.' 

0 exemplo 24) ilustra a declara 9ao na nota 11 de que 
nhum nao e obrigada a preceder a clausula inteira em c 2· 
Por estar am mry '£ I so animais' de c 2 em contraste di
reto com 'mdios' em c1 , aquela frase precede nhum para 
salientar o elemento contrastivo em C 2• 

A Regra 2 se aplica mesmo atraves das fronteiras 
entre um.a e outra sentenc;a; isto e, quando uma sentenc;a 
termina em colateral, aparecendo a realidade correspon
dente na sentenc;a posterior, a conjun9ao nhum precede a 
declara9ao de realidade. 
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25) C1 
... no va 

mas dual 
am i r tyxxaja pumunh , 
so for9a-coisa ver 

"' -ket ne. 
negativo. 

'Eles dois (esposa e irmao) nao viram a 
coisa-de~for9a. 1 

C2 
Nhum va 

dual 

"' -ket ne. 
negativo 

C3 
te ri 'apej ne va omunh -em vao ca9ar e dual ver 

'Eles dois (esposa e irmao) procurarem em - . -vao mas nao .a viram. ' 



1. 3. Montagem e nao-montagem. 

Regr>a 3. 
e C2 <la formuZa 
d.& montagem. 

NhUm separa duas cZausuZas consecutivas c1 
I se wna d.estas cZau.suZas contem informaqao · 

Regra 3 11
: C1 + 

ex. montagem -e><montagem 

Cada um dos seguintes exemplos acrescenta dois 
casos da formula I para demonstrar que nhUrn. ocorre tan
to no in:lcio como no fim de uma se9ao de montagem. Os 
exemplos 27) e 28) mostram que a "clausula" de montagem - , ~ 

pode nao ser uma clausula autentica, estando em vigor 
contudo a Re gra 3. 

26) 

27) 

C1 C2 - - - 1Amri -Vanhme me va arik. nhum nata 
Vanhme e dual ficar -en tao chuva 

kato. 
vem 

1 Vanhme e o outro ficaram. En tao veio a 
chuva. 1 

C3 
1Amri nhum va prot. 
entao dual correr 

'En tao os dois correram. ' 

c 
11-mri ne 
(entao e 

Cs_ 

ve kuri no. Nhum 
, . 

proxuno deitar 

- - ... nhum ma 
embora 

orkvy 1vyr •.. 
casa a 

c2 
apka'ti 
amanha 

1 Ele deitou ao lado deles. No dia seguinte 
ele foi embora para sua casa ... ' 
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28) C1 
••• ne va' kuri yr o amykry. Nhum 

e dual proximo sentar-ate-tarde 

C2 
apka'ti 
amanha 

'amri nhum -en tao 

amnhijare ..• 
si mesmo-dizer 

C3 . ...... 
no Jaret 
pronto 

ne vakam 
e dual-a 

I ••• e (ele) sentou com eles ate a tarde. N 0 

dia seguinte ele estava pronto e falou aos dais 
acerca de si mesmo. ' 

2. REGRAS SUBSEQUENTES DE ANULAQAO E INSER
<;Ao. 

- 12 . -2.1. Estrutura de re-exposic;ao • Nas narrativas se dao 
com freqiiencia duas clausulas consecutivas A1 e A 2, es
pecificando ou delimitando A 2 o mesmo material que A1 , 
OU seja 0 nucleo. Tal par de clausulas se chama de estru -
tura de re-exposic;ao. Por serem os relatos do mesmo 
assunto, nenhuma das regras 1-3 referentes a presenc;a de 
nhum e aplicavel. Por isso nao existe nhum entre as duas 
clausulas de uma simples estrutura de re-exposic;ao, e as 
regras 1-3 abrangem os casos competentes. 

Pode haver, em vez de duas clausulas numa estrutu
ra de re-exposic;ao, contudo, dais pares de clausulas 
Ai B1, e A 2 B 2. Se A 2 relata o mesmo evento qu e A 1, e 
B 2 o mesmo que B 1 , .a _seqiiencia A1 B 1 A 2 B 2 se chama 
estrutura de re-expos1gao composta. Pode ser que o su -
jeito de B 1 seja de terceira p es s oa e nao-co-referente 
com o sujeito de A 2, ou que por outros motivos seja de 
esperar que as Reg!!~s 1-3 fossem intercalar nhum antes 
de A 2. Porem, conforme a analogia com a simples estru
tura de re-exposic;ao, nao existira nhum coma elemento de 
separac;ao entre as duas metades da estrutura de re-expo
sic;ao composta. A formula, pois, e a seguinte: 
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Formula II 13 : Ai+ nhum +Bi+ nhum + A 2 _ 
+ expoe 

novamente 
Ai 

± nhum + B2 A 1 + nhum + B 1 + A 2 -+ expoe 
novamente 
Bi 

± nhum + B2 

Nos seguintes exemplos de estrutura de re-exposi-
9ao, OS nucleos sao sublinhados. 

29) Ai 
(' .Amri nhum) va ra -arik. -----
entao dual 

r/J A2 
Vanhme me va 
Vanhme e dual 

ficaram 

arfk . 
ficaram 

'Entao eles dois ficaram. Vanhme e (outro) 
ficaram.' 

30) A 
('imri nhum) va prot. 
entao dual correm 

A2 
:.... 

prek -rum •Amri par 
en tao 

, 
arvore al ta de 

prot ... 
corr em 

1 Entao os dois correram. Fugiram das altas 
, ' arvores ... 

31) A i 
I Amri ne meinhorkv:Y kama 'are. -entao e nossa-casa em dizer 

0 A2 
Meina ma 'are. -nossa-mae a dizer 

1Ele o disse em nossa casa. El e contou a nossa 
mae.' 
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32) 
• • • 

Ai 
'amri 
en tao 

-ne ve 
e 

akij. 
chamar 

B1 
1Amri nhum apu ve'e kuma. 
entao provavelmente ouv1r 

'. . . entao ele chamou. Entao ele (no buraco) 
ouviu provavelmente. ' 

~ A2 
Kre kama akij 
buraco em chamar 

B2 
nhiim apu 
provavelmente 

'Ele chamou para dentro do buraco e ele 
(no buraco) provavelmente ouviu.' 

kuma ... 
ouvir 

, . -Exemplos problemat1cos com rela9ao a 2. 1: 

Nos exemplos 33) e 34), nhum esta presente entre as 
duas re-exposi9oes, no infcio de A2. Neste ca.so nhiim 
pode ser uma repeti9ao do nhum que precede a clausula 
Ai. 
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33) Ai 

34) 

(nhum) a kam ane 'amri ne kam 'o kato. 
em a ele dizer e para ele tirar 

'Assim ela disse a ele (marido) e o tirou (irmao). 

A2 
Nhum kam 'o kato ... 

para el e tirar 

1Ele o tirou (irmao) ... 1 

Ai 
(\r nhiim) ve'e kajtija ra - nhfaxyti mo ne 

coelho 
. , 

ca bra Ja ir e 

- ~ ...... 
nhy. 0 Pl XOJa par-pe , 

fruti'fer~ embaixo sen tar sua arvore 

10 coelho ja tinha ido sentar embaixo da 
arVOr~e frutlfera da Cahra. I 

..... 
pe 
de 



Nhum 
BL 
nhiaxytita 
ca bra 

..... 
kur o ku1 e. , 
comer em pe 

sua arvore frut1fera 

I A cabra ficava em pe comendo da sua arvore 
frutffera. 1 

A2 - - ..... - - nhy'Ynb. Ta nhum ra kajreja mo ne ra kep 
de ·' coelho ir 

. , 
de Ja e Ja , 

- :- ..... . ..... 
nhy. 0 pl XOJa par-pe , 

frutffera embaixo sen tar sua arvore 

1Amri nhum 
B2 
ve nhfaxytija - :-v e o p1 

ca bra 
, 

sua arvore 
..... . ' -XOJa vyr mo. 

frut1fera a ir 

10 coelho ja tinha vindo de algum lugar e se 
sentou embaixo da arvore frutl'fera (da cabra). 
Entao a cabra se aproximou da sua arvore 
frut1fera. 1 

2. 2. Introdu9ao de informagao de segundo plano. Quando 
informagao facultativa de segundo plano (i.e. , n1vel 2) e 
introduzida_ er:tre as clausulas C 1 e ~ 2 da formula I, sua 
presen9a nao 1nflui na presen9a de nhum antes de c 2. (V. 
Regras 1-3). Tal caso se representa na formula III, for
ma ampliada da formula I. 

Formula III: C1 + nhum + c 2 ) c 1 + (± nhum 
+ informac;ao 

de '2R plano) 
+ nhum + c 2 

Na presente se9ao sao analisados apenas C1 + nhum 
+ informa c;ao de s egundo plano da formula III. 

2. 2. 1. Com sujeito co-referente. A transi9ao para se
gundo plano e geralmente destacada pela inversao da Re-
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gra 1. Assim, nhum esta presente quando os sujeitos de 
c 1 e do segundo plano sao da terceira pessoa e co-refe
rentes entre si, como se ve na formula Illa: 

Formula IIIa) c 1 + informac;ao ====} c 1 + nhum + informac;ao 
de 29 plano de ~ plano 

+ suj. 3a pess. 
+ co-ref. com 

suj. de C1 

Nao e inteiramente automatica a inversao da Regra 
1 para introduzir informa9ao de s e gun do plano. Por 
exemplo, na formula Illa, se a informac;ao introduzida e 
marcada de outra maneira 14 , nhum pode nao estar pre
sente. 

Nos exemplos 35) a 37), quando a informac;ao de se
gundo plano constitui relance retrospectivo, nhum esta 
presente porque C 1 e o segundo plano possuem sujeitos 
co-referentes de terceira pessoa. 
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35) C1 
rrpinho 
cunhado 

+nhum 
Nhiim xe 

-ne o 

...... 
mry punutija poJ. 
animal mau chegar 

+ 29 plano 
ve panh[ja pl ne 

{ndio ma tar e 

' -kvy ne o pOJ . . . 

kutu 
carregar 

e com ir e com v1r 

'Ele tinha matado um {ndio e o carregou 
e chegou com ele. ' 

36) C1 + nhiim + 29 plane 
poj. Nhum kot panhi par -... ne o 

e com vir ele {ndio ma tar 

ne 0 mraja kama 
e com a.ndar porque 

' ... e chegou com ele. Porque ele tinha 
ma tado o {ndio e carregado com ele ..• ' 



37) C1 
1Amri - ...... - - - api -ne ke va ra ma mo ne ne - dual 

. , . subir en tao e Ja ir e e 

-:"' +nhum + 29 plano ar1 
imovel 1Amri - ...... -xa. nhum ke ra memoJ - . , 

alguma coisa ficar en tao Ja 

- A. -amnhinhpex mex ne. 
fazer bem 

'El es foram e subiram e ficaram. 
Eles ja tinham feito tudo bem. ' 

2. 2. 2. Com sujeito nao-co-referente. Nhum nao esta 
presente se o segundo plano tem sujeito da terceira pes-

- A. , 

soa nao-co-referente com c 1, como se ve na formula Illb. 

Formula IIIb : C 1 + 29 plano ==? C 
1 

+ 29 plano 
+ suj. 3a pess. 
- co-ref. com 

suj. de c 1 

Os seguintes exemplos de informa9ao de segundo 
plano contem relance retrospective, previsao de ac;ao fu
tura e explica9ao. 

38) C1 - ' Ror par kot unenh kam pa omunh ket ne. 
babac;u o pegou eu vejo negative 

• 

+ r/J + relance retrospective 
No Vanhme me na pre 
mas Vanhme e passado 

- -rory 'y o mo. 
baba9u semente foi. 

'Nao vi a babac;u pega-lo. 

va ra 
dual ja 

Mas Vanhme (e eles) ja tinham ido buscar 
semente de babac;u. 1 
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39) c 1 
••• pa rax ma me' 0 axa. 

40) 

, 
arvore muita em eles entrar 

+ r/J + relance retrospective 
No ve am amtepema ve'e pa'pam ... 
mas so ha muito tempo nosso-pai 

' •.. eles entraram numa floresta imensa. 
Mas ha muitos anos atras nossos 
antepassados .•. 1 

c 
1Xmri pa kam: 
entao eu a ele 

+ 0 + explica<;ao 
'Amri 'ixi 

Mo na me 'are? 
o que pl. disseram 

pe Kun um. 
en tao nome chamar Kunum 

'Entao eu disse a ele: 11 0 que eles disseram?" 
0 nome dele era Kunum. ' 

41) C1 
... Krokrokkjere ve apu krokrok 

nome provavelmente quati 

pix kam. , 
so como 

+ ~ + relance retrospective 
Mekot ri 'pra pix 0 I tykja kama .•. , 
eles cinza so com preto porque 

..... 
'Krokrokkjere andava preto como quati 
provavelmente porque eles o enegreceram 
com cinza.' 

42) C1 
"An pa ato 

..... 
o. k. eu voce 

-amuxu 
es condo 

• 

+ '/J 
- _, 

+ pr.evisao de a<_;ao futura 
"""' . .... ......... 

ke ap1nho poj 
para que cunhado chegar 

pa kam 
eu com 
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• 
• - II ixkaper ... 
ele falo 

..... 
'"Eu escondo voce para que, quando seu 
cunhado chegar, eu posso falar com ele •.. '" 

43) C1 
u E kam memoj japej 
bi para ele alguma coisa ca9ar 

+ r/J + previsao de agao futura 
..... -ke kukre 

para comer 

"'(Ji, busque alguma coisa para que ele 
possa comer."' 

44) C1 

45) 

"Ta no am ma Ja PY , , 
porem mas so embora isto levar 

+ 0 + previsao de agao futura ..... ..... 
ke memoj 
para que alguma coisa 

anhyrma 
logo 

akama tanhma nh:"'t If am i o ..• ..... 
voce-em alguma coisa s i mesmo 

'"Porem, leve isto embora para que, se 
alguma COiSa acontecer logo a VO Ce, ... 11 I 

C1 
"Ma 
embora 

akupYm. te ne kam ixkaper jare 
voltar ir e a ele falo dizer 

+ </J + previsao de agao futura 
..... -ke tokyx ane. " 

para que depressa fa9a 

'"Volte para la e diga-lhe minhas palavras, 
para que ele tenha pressa. n r 

3. CLASSES RESIDUAIS RECONHECfvEIS. 

3. 1. Nhum entre duas clausulas com sujeito co-referente 
da terceira pessoa. 
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46) C1 C2 

'Amri nhiim kam : 
a ele 

47) 

Porn te ne kato. 
Embora ir e sa1r 

1Ele (o jabuti) se afastou e saiu. Ele (o 
jabuti) disse a ele (o tatu): ... 

c 
•Amri - ;"" 

'prf 'a kuma ne ve ar1 - ainda claramente ouvir en tao e 

C2 - -- akupY:m ve me ma vem kuta 
pl. embora vol tar frente a 

1Entao eles os ouviram claramente e 
voltaram para os outros. 1 

• • • 

nhum 

te. . ir 

Nos exemplos 46) e 47), nhum pode ser um marca
dor de alto nfvel que termina uma fase da narrativa e ini
cia outra. 

No exemplo 46) , apos a fala do jabuti, o tatu, por 
sua vez, foi fechado num buraco no chao, e morreu. 

No exemplo 4 7), a vol ta do inimigo aos out.cos pre -
cede a matan9a dos soldados do heroi. 

48) 
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( 1.Amri 
c 

- 1 -nhum) kapranreta - -'pri 'a -en tao j abuti completamente 
..... T' -a'kroja o amnh1kagrinh pa. 

cipo com a si -a tar terminar 

C2 
1.Amri ne 
entao e 

'panh mry paroa1fkja nhlim 15 

depois animal chifrudo 

amnhfta mannen vakam e 'pa. 
em ele tambem dual-eles atar terminar 

'Entao o jabuti se amarrou completamente . , ,.. , 
com o c1po. Entao depois ele tambem amarrou 
os animais chifrudos a si mesmo. ' 



3. 2. Nhiim entre um.a lista e o verbo. Os dados estuda -
dos cont~m apenas um exemplo deste uso. ~ portanto in -..... 
S"£'iciente a evidencia existente para provar ou refutar tal 
iiso como regra explicativa da presen9a de nhum. 

49) Cl 
'lmry ka ne 1ikuxe ne 0 rory ' a kava 
saco e espingarda e sua baba9u cesta 

'Seu saco de caga e espingarda e cesta de 
babagu. 

C2 
' Ikramenh nhum I amy ne unhry. 
seu- machado segurar e ficar de pe 

Seu machado el e segurou e ficou de pe. ' 

3. 3. Margem pos- ci tacional. Por serem explicaveis de 
...... -div ersas maneiras as muitas ocorrencias de nhum na 

margem pos- citacional, esta conjungao pode ser conside
rada residual ate que se possa realizar um estudo mais 
completo das cita.9oes e suas respectivas margens. 

50) C1 C 2 
1Amri nhum kam: ncita9ao" Nhum kam ane. 
entao a ele a ele di z 

' Ela disse a el e : "citagao" El a disse a ele.' 

4. CONCLUSAO. As fungoes inter-clausais da conjungao - , nhum dependem em boa parte do seu n1vel ambiental den-
tro do discurso, bem como de categorias de informa9ao ao 
ruvel discursive. Tal USO difere muito da fungao de sim
ples modificador de sujeito descrita nas outras lmguas Je. 

NOTAS 

!. A 11ngua Apinaje e membro da famflia lingii1stica Je do Brasil. Uns 
350 ind1genas Apinaje habitam duas aldeias no extremo norte do Estado de 
Goias. A maioria dos homens fala bastante portugues quando em contato 
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com pessoas nao-ind:lgenas, mas tanto homens quanta mulheres falam exclu
sivamente Apinaje no trato familiar da vida cotidiana da aldeia. Poucas mu-.... 
Theres sabem falar portugues. _ 

A autora tem trabalhado de forma intermitente na tribo Apinaje desde 
junho de 1969. Ela agradece ao Ministerio do Interior, a Funda9ao Nacional 
do fndio (FUNAI), e ao Museu Nacional do Rio de Janeiro a oportunidade de 
manter contatos com a tribo Apinaje sob ausp{cios do Instituto Linglil'stico de 
Verao (SIL) . Agradece outrossim ao Dr. Ivan Lowe, Diretor do seminario 
profissional do Instituto Lingii{stico realizado em Belem do Para de setem -
bro a dezembro de 1974, e ao Dr. Robert Dooley, consultor, a orienta9ao 
teorica e editorial deles recebida. Deseja externar tambem sua gratidao a 
Francisco Sotero, ajudante lingii{stico Apinaje que colaborou na verifica9ao 
dos dados colhidos . 

Os 22 textos usados na presente analise abrangem transcri9oes de len
das e textos elaborados por escritores ind{genas a base de experiencias pes
soais e lendas ouvidas. 

2. Aqui "contraste" se ref ere a certa diversidade entre clausulas adja 
centes, a qual atrai a aten9ao do ouvinte atraves de marcadores de superf1-
cie. A conjun9ao nhum e um de varios marcadores de contraste na lmgua 
Apinaje. 

3. Nhum opera com ta e 'amri na qualidade de conjun9ao de n!vel mais 
alto que marca paragrafos. Ocorrem ta nhum e •amri nhum, mas ta nhum e 
um marcador de paragrafo mais definitivo, ao passo que •amri nhum serve 
mais particularmente dentro do paragrafo como marcador contrastivo de 
conclusao de pensamento. ('Amri nhum ocorre tambem entre clausulas, de 
acordo com as r egras 1-3 relacionadas a nhum). 

Em posi9ao inicial de paragrafo, as fun9oes de nhum abrangem a indi
ca9ao de novo paragrafo e a mudan9a de montagem/foco (p. ex. : hora do 
dia , tempo) OU participante da ultima clausula do paragrafo anterior: 

Ta nhum memo arfgro I a nhum k.ama t ... 
( algum dia em noite ) 
' Um dia a noite ... I 

Na qualidade de iniciador de narrativa, nhum age isoladamente ou pre
cedida de ta ou y. Nos textos examinados, a maior parte das lendas come9a 
com nhum ou .i nhum; quase todas as narrativas blblicas do Antigo Testa
mento (relatadas pelos ind{genas) comec;am com nhum ou ta nhiim e uns cin
qiienta porcento das narrativas compostas pelos escritores indi'genas sao 
iniciadas pelas conjun9oes nh\im, ta nhiim e y nhum. 

4 . Grimes, J . E . 197 2. The Thread of Discourse (Reportagem Tecnica 
n<? 1 National Science Foundation Grant GS- 3180), Univ. Cornell, Ithaca, 
Nova York (EUA). 

5. Os exemplos contidos no presente estudo sao escritos na ortografia 
pratica. Os s!mbolos usados sao: oclusivas p, t, x, k, I ; nasais m, nh [ii], 
g; con~inuantes v, r, j.1 ~ogais !lt~s !echadas i, r, ~ [f], y [f], u, u; vo:: 
gais medias fechadas e, y [e], o, o, a[~; vogais rnedias abertas e [t.J, e 
[l], a, a, a[€], o. -

Para uma descri9ao mais completa dos fonemas da li'ngua Apinaje, v : 
Ham, Patricia e Robert Meader, "Apinaye Phonemic and Hyperphonemic 
Structure", 1963, arquivado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e na 
FUNAI, Brasflia; Ham, Patricia, 11 Morfofonemica Apinaye", Atas do Simpo
sio Sohre a Biota Amazonica, Vol. 2, pags. 123-126, 1967; Burgess, Eunice 
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e Patricia Ham, 11 l\1ultilevel Conditioning of Phoneme Variants in Apinaye 11 , 

i.._inguistics: An International Review, Vol. 41, pags. 5-18, julho 1958. 

6 . Grimes, ob. cit., p. 74. 

I . Nao e clara uma previsao em forma de cita9ao direta de parte de-- um 
participante. 

. , ""' -8 . No presente estudo, o material vernaculo entre parenteses nao forma 
parte re1evante do exemplo enfocado mas pode ser considerado relevante na 
qualidade de contexto ao exemplo. 

9. As abreviaturas usadas nas regras e formulas sao : 

suj. 
SUJ . co-ref. 
c 
colat. 
corr es. 
pess. 

= sujeito 
= sujeito co-referente 
= clausula 
= colateral 
= correspondente 
= pessoa 

10. Nhum nao precede obrigatorian1ente a clausula inteira C 2· Se o pri
meiro elemento de c 2 esta en1 contraste di.reto com c 1, precede a nhum pa
ra por em relevo seu contraste com o elemento de c1 . Nota-se tal uso nos 
exemplos 24) e 48). 

11. c=>"< e varia vel, levando valor + OU - uniformemente nun1a formula intei
ra . 

12. Para explica9ao mais detalhada, v. : C romack, Robert Earl, 1968. 
Language Systems and Discourse Structure in Cashinawa, Vol. I (pags. 
147 -153). Hartford, Connecticut (EUA), tese doutoral. 

13. ± significa ocorrencia facultativa. 

14. Ha outras maneiras de prevenir o ouvinte de um relance retrospectivo. 
O morfema ra 'ja' se encontra as vezes no in{cio, e amtepema 'ha muito 
tempo atras' introduz algumas sec;oes de relance retrospectivo. 

a. (1A.mri nhum) ke ra memoj amnhinhpex mex ne. 
entao ja alguma coisa si-mesmo-fazer born 

'El es ja tinham feito tu do be1n. ' 

b. C1 
' ... pa rax ma me•o axa. 

se!va grande em eles entraram 

C2 
No ve am amtepema ve' e pa'pam .•• 
mas s6 ha muito tempo atras nosso-pai 

'· .. entraram na selva enorme. 
Mas ha muito tempo atras nossos antepassados ••. 1 

15. V. nota 10. 

Tradugao de Mary L. Daniel 
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Suf1xos Ref erenciais 
e o Elemento Nominal 
na Lingua Mamainde 

PETER K. E. KINGSTON 

O. A lingua Mamainde e falada por uns 53 ind{genas na 
regiao noroeste do Estado de Mato Grosso, Brasil. Na 
sua estrutura de superf1cie, o elemento nominal pode ter
minar em uma de tres series de sufixos referenciais: a 
Serie 1 -/ dxu/ 1 a Serie I - /anxi/ OU uma Serie nao marcada. 
O presente. estudo enfoca, na sec;ao 4, as cinco oposic;oes 
que se interrelacionam para reger a sele9ao de serie em 
determinados momentos; estuda tambem o sistema modal 
que controla todas tres series. 

As se9oes iniciais do presente estudo apresentam 
, -certos aspectos da lingua que sao relevantes ao tratamen-

to dos sufixos referenciais: na primeira sec;ao e tratada a 
estrutura Mamainde; na segunda, os elementos verbais da 
sua morfologia; na terceira, os elementos nominais da 
morfologia. A ortografia empregada neste estudo e fun
dalmente fonemica, modificada ligeiramente para demons
trar mais claramente as formas morfologicas subjacen
tes. 

As seguintes consoantes ocorrem em posi9ao inicial 
de silaba: 

Oclusivas: Aspiradas: (p) t 

Sonoras: d 

Glotalizadas: bx dx 

k 

g 

(kw) 

(gw) 

gx (gxw) 

x 
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Continuantes: m n 

mx nx 

s 

sx 

w l y 

wx lx yx 

(lh) 

Nesta ortografia /x/ representa oclusiva glotal f:rou 
xa e I xx/ oclusi va glotal forte . 

A combina9ao /Cx/ (como /bx/, /mx/ 1 /lx/, etc. ) 
indica consoante glotal izada: tal gl otal iza 9ao consiste na 
constric;ao do laringe durante produ9ao da consoante; da 
como resulta do normal uma vogal seguinte com in!c~o la
ringeali zado. Tal laringealiza ~o frouxa de vogal se con
trasta, contudo, com a de vogal pl enamente laringealiza 
da. As consoantes glotalizadas bilabial e alveolar /bx dx/ 
sao realizadas como plosivas em posi9ao tonica . As con-- .. soantes glotalizadas sao menos frequentes, s ob ponto de 
vista estat!stico, que as nao- glotalizadas. 

As continuantes nao- glotalizadas podem ser prece
didas de oclusiva glotal (como /xm/, /xl/) . Esta propor
ciona a continuante um in!cio abrupto e se contrasta com a 
glotal izac;ao acima descrita . As consoantes glotalizadas 
sao tratadas como unidades simpl es, a combina9ao I~ I 
como duas unidades. Nao ocorrem as formas /xCx/ senao 
atra~es das fr onteiras morfemicas. 

As consoantes indicadas entre 
com pouca freqliencia . 

As consoantes que ocorrem em 
laba sao: 

Continuantes h 1 

nasai s n nx (apos 

..... 
parenteses ocorrem 

posi9ao final de s!-

m mx (apos 
vogal oral ) vogal nasal ) 

oclusivas s d g dx gx 

glotais frouxa: x forte: xx 

3 2 



Note-se que a distinc;ao /n/ : /m/ e /nx/ : /mx/ no 
caso de consoantes nasais em posic;ao final de snaba e 
uma convenc;ao ortografica, de maneira que I Vn/ indica 
vogal oral+ consoante nasal e /Vm/ vogal nasal +consoan
te nasal. Este uso mostra um ligeiro paralelismo com o 

A. 

portugues. 
Ante consoante em posic;ao inicial de silaba, as 

oclusivas em posi9ao final de silaba sao realizadas como 
oclusiva nao-solta; as nasais /n, nx/ sao realizadas como 
seqi.iencia de oclusiva +nasal homorganica, e Im, mx/ co
ma nasal. A realizac;ao fonetica concreta das nasais sera 
velar apes as vogais frontais Ii, e, ai/, ou ante consoante 
velar; bilabial apes as vogais labiais I iu, eu, au/ ou ante 
consoante bilabial; e alveolar em outros ambientes. 

As vogais sao: /i e ai/ /a o u/ /iu eu au ou/. As 
vogais podem ser laringais (escrita /2;/) ou nasalizadas 
(/a/) ou ambas (/a/). A combinac;ao vogal + fechamento 
nasal se escreve /Vn, Vnx/ sea vogal e oral, /Vm, Vmx/ 
se nasal. 

Ha quatro tons contrastaveis na lingua Mamainde: 
alto (4), baixo (3), ascendente (2), cadente (1); tais tons 
nao sao indicados no presente estudo senao nos casos em - , que sao relevantes ao assunto da analise. 

1. ESTRUTURA CLAUSAL DA LfNGUA MAMAIND~. 

- ~ 1. 1. Introduc;ao. 0 presente estudo enfoca os sufixos re-
ferenciais que ocorrem em elementos nominais, ref erin
do-se tambem ao uso dos mesmos em elementos verbais 
dependentes. 

Embora se possa dizer que os sufixos referenciais, 
morfologicamente considerados, ocorrem dentro de ele
mentos nominais e verbais, sua selec;ao depende de varios 
fatores operantes aos n1veis descritivos, aqui referidos 
informalmente pelos term o s "Dis cur so", "Episedio", 
"Paragrafo", hem como aos n:lveis de Sentenc;a e Clausula, 
como se ve a seguir (p. 34). Nas referencias a "Elemento 
Nominal" e "Elemento Verbal" serao usadas as abrevia
turas EN e EV respectivamente. 
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Semelhantemente ao portugues, em que uma senten-
9a pode consistir numa so clausula, as Frases Nominais 
(FN) em lingua Mamainde consistem normalmente num so 
EN. Porem, mediante um sistema de repeti9ao comum no 
discurso, varios EN (cada um membro da mesma FN) po
dem ligar-se apositivamente. 

As Frases Verbais (FV) consistem sempre num so 
EV, ainda que seja complexa a estrutura do tema verbal. 

~ interessante notar que 0 elemento sob analise 
serve normalmente como unidade idonea para a transmis -
sao de informa9oes. ·Laver (1970: 69s) sugere que o grupo 
tonal ea unidade mais comum de pre-prepara9ao neuro
-lingil{stica. Veja tambem Halliday (1970:162). Na lingua 
Mamainde, as fronteiras de grupo tonal coincidem nor
malmente com as do elemento gramatical, e e fun9ao pro
pria dos sufixos referenciais a especifica9ao das frontei
ras da unidade informacionai. (Kingston, 1973: 21 ). 

A clausula desempenha a fun9ao de unidade gramati
cal fundamental; e composta de um elemento verbal, pre
cedido facultativamente de um ou mais elementos satelites 
(nominais OU adverbiais). Dentro da clausula sao especi
ficadas as rela9oes de ator, alvo, alvo indireto, etc. 

0 Elemento Adverbial e semelhante estrutur-almente 
ao EN. Por exemplo, uma expressao adverbial de lugar 

A 

ou tempo costuma ser identica na sua estrutura a um EN, 
e uma expressao de intensidade OU modo e geralmente 
contida dentro do complexo verbal. Se expressada como 
entidade separada, assume uma forma mais simples: a 
de raiz verbal + sufixo referencial. Tal forma e seme
lhante, mas nao identica, a do EN (nao ha afixo nominali
zador). 
. Tern sido pouco estudado o uso de sufixos referen-

ciais em expressoes adverbiais; parece evidente, contudo, 
que seu USO e identico ao dos de EN I a serem descritos na 
se9ao 4. 

As clausulas podem ser distinguidas de terminais ou 
nao-terminais dentro de Uffia unidade de n1vel superior I a 
senten9a. As clausulas nao-terminais levam o contorno 
entonacional normal no seu elemento final, ou seja o EV; 
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as clausulas terminais levam um contorno entonacional 
contrastavel de final de senten9a. 

0 EV de uma clausula nao-terminal abrange na sua 
estrutura morfologica um sistema hermetico composto de 
sufixos conetivos. Estes sufixos levam marcadores facul
tativos de caracterl'sticas referenciais. 0 EV de uma 
clausula terminal abrange uma serie sufixal fechada inde
pendente, a qual nao marca distin9oes referenciais. (V. 
se9ao 2, a seguir). Nao ha outra distinc;ao evidente en
tre clausulas terminais e nao-terminais. 

. Ha na 11ngua Mamainde dois tipos de senten9a: o 
coordenado e o hipotatico. 0 primeiro consiste numa se
rie de clausulas relacionadas coordenadamente, ,cujo nu
mero varia de 2 a 15. Neste ~aso, a sentenc;a funciona 
mais ou menos na qualidade de sub-unidade do discurso,, a 

. -esfera de continuidade de ator e da introduc;ao de informa-
c;oes (Kingston, 1973: 20ss) (Danes, p. 227). ~ antes a 
clausula que a sentenc;a que constitui a esfera focal do 
discurso. A sentenc;a hipotatica e uma unidade integral 
que possui uma ou mais clausulas subordinadas e uma ou 
mais clausulas principais. 

Examinemos :agora a clausula em termos de sua es-, , -
trutura de superf1cie. Ja que o presente estudo nao cons-
titui uma aproxima-c;ao generativa, as fl.echas diagrama
das de;em ser lidas assim: 11 • • • se compoe de ••• " 

A clausula (Cl) consiste numa frase verbal obrigat6-
ria, precedida facultativamente de frases nominais ou ad
verbiais: 

1) Cl ~ (FN sujeito) (FN objeto) (FN objeto indireto) 
(F adverbial) FV. 

A frase nominal consiste em um ou mais elementos 
nominais. A estrutura basica do EN e: tema mais afi
xos; OS afixos sao de ordem variada por muitas razoes) 
entre as quais a Coloca9ao do EN, terminal ou nao, dentro 
da frase. 

2) FN --+ EN, +EN 2 t .. • + ENn 
EN,, + /na/ +EN 2 
EN 

3) EN---+ Terna (Afixos) 
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Embora o numero de elementos nominais possa ser 
teoricamente de ordem indefinida 2), na realidade mani
festam-se raramente mais de duas sub-clausulas tipo fra
se nominal (FNsuj FNobj FNobj ind ) numa so clausu
la. Alem disso, a regra recurs1va 2) e governada por 
considera9oes praticas e por isso 0 numero total de ele
mentos nao-verbais raramente ultrapassa sete e importa 
em media SO Um OU dois. 

A frase verbal consiste num so elemento verbal. 
Este, por sua vez, consiste num tema mais prefixes (fa
cultativos) e sufixos (obrigatorios). Os sufixos sao deter
minados em parte pela posi9ao da clausula (terminal ou 
nao) dentro da senten<;a: 

4) FV EV 

5) EV- (Prefixes) Terna+ Afixos 

0 elemento verbal, portanto, ocorre sempre em po
si9ao final de clausula, a nao ser em casos excepcionais 
de indica9ao tematica, caso em que qualquer elemento po
de aparecer em posi9ao final de clausula. Os elementos 
nominais podem dar-se em ordem diversa, pois o elemen
to de maier enfase ira ocorrer quase sempre em posi9ao 
inicial de clausula. Os elementos adverbiais aparecem de 
preferencia imediatamente antes do verbo. 

1. 2. Tipos clausais. Numa aproxima9ao generativa da 
sintaxe Mamainde, seria precise reconhecer um n!vel 
abstrato de estrutura periodica, no qual seria especificada 
toda a informa9ao necessaria a um calculo complete das 
poss1veis formas da mesma sentenc;a subjacente. Isto e, -apesar de ocorrer ou nao determinado elemento nominal 
periferico na estrutura de superf(cie de uma ou outra sen
tenc;a, teria de ser postulado numa aproximagao al?strata 
para esclarecer marcadores pronominais dentro do EV 
daquela senten9a decorrentes dos processes transforma
cionais .. 

Sendo, porem, do nosso interesse principal as ca
racter1sticas sufixais dos elementos examinados e nao OS 

processes transformacionais, os diversos tipos clausais 
serao apresentados de maneira mais simples. 
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0 tipo 1 e usado com predicados intransitivos, des
critivos e equacionais: 

6) Cl1 --+ (FNsuj) Frase Predicativa 

7) Frase Predicativa--+ Terna +pn
5 

+ SPTA 

No caso da clausula intransitiva, a (FN suj) sera um 
ator, e o predicado, um verbo intransitivo: 

8) /dxai-anxi yau - a - namwa/ 
eu ficar eu passado 

SR tema pn5 SPTA 

'Eu fiquei' 

(Em todos os exemplos dados a seguir, serao usadas 
as seguintes siglas: SR= sufixo referencial; SPTA= sufixo 
de pessoa-tempo-aspecto; pn8 = pronome subjetivo; pn0 = 
pronome objetivo; pn0 i = pronome objetivo indireto). 

No caso da clausula descritiva, a (FNsuj) sera o to
pico de um predicado atributivo: 

9) /~h - dxu aad - yaxn - im - nawa/ 
grande ma is ele 

, 
casa - e 

SR Adv pns SPTA 

'A casa e maior' 

Na clausula equacion:-1 a (FNsuj), se existe, sera 
um substantivo (com freqilencia com significado igual ao 
do pronome demonstrativo em portugues), sendo o predi
cado outro substantivo com sufixo verbal. Um aspecto in
teressante, e ainda nao explicado, do predicado nominal e 
a presenc;a obrigatoria do sufixo referencial -/ dxu/: 

10) /gadx-anxi da-hugx-dxu - yexxn - im - nawa/ 
pau meu-arco com certeza-ele e 

SR SR Adv. pn8 SPT A 

I Aquele pau e meu arco! I 

0 tipo 2 e usado com predicados transitivos e esta
tivos: 
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12) FV 2 --+ Terna (pn0 ) pns SPT A 

Os exemplos a seguir demonstram as quatro possi
bilidades basicas de 10) dentro de uma clausula transitiva: 

13) FV: /sun - .xn - na - namwa/ 
bater 

A 

pass ado voce eu 
tema pno pns SPTA 

1Eu bati em voce. ' 

14) FN suj FV: I dxaii -dxu sun 
eu ·bater 

- xn - na - namwa/ 
A 

voce eu passado 
SR tema pn0 pns SPTA 

1Eu bati em voce. ' 
~ 

15) FNobj FV: I wai iah-nxi sun - xn - na - namwa/ 
A 

bater 
A 

passado voce voce eu 
SR tema pno pns SPTA 

1Eu bati em voce.' , 

16) FNsujFNobjFV: 

/dxai i -dxu, wai iah-nxi sun - xn - na - namwa/ 
- -A A 

eu voce bater voce eu passado 

1Eu bati em voce. I 

De fato, uma clausula como 16) e relativamente inu
sitada devido a fatores relacionados com a rapidez de in
trodu9ao de informa9oes, de maneira que se expressa 16) 
comumente mediante uso de duas clausulas separadas: 

17) /dxai i-dxu sun- xn- na-namwa. Wai iah-nxi sun-
-:x:ll--na-namwa/ 

• A • A 'Eu bat1 em voce. Eu bat1 em voce.' -
Ja que 0 sujeito e 0 objeto da terceira pessoa sao 

mar ca dos pronominalmente por zero no EV, e como nao 
existe distin9ao de genero na lfugua Mamainde, podem 
sur gir inter es santes ambigilidades no ca so de serem da 
terceira pessoa tanto o sujeito quanto o objeto : 
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18) /na - dxex -
sua esposa 

- dxu sun 
bater 

SR tema 

- '/J - '/J - namwa/ 
passado 

pn0 pn8 SPTA 

Esta clausula pode significar: 
i) Ele bateu em sua esposa. 

ii) Sua esposa bateu nele. 
iii) (Outrem) bateu na esposa dele. 
iv) Sua esposa bateu (numa outra pessoa). 

Os Mamainde, conscientes da referida ambigi.iidade, 
empregam a mesma plenamente. Tal clausula, porem, se 
mostraria amb{gua apenas como declara gao isolada, na 
ausencia das restrigoes discursivas semanticas e estrutu
rais que funcionam normalmente num trecho falado de 
maior extensao. 

A clausula estativa, identica na sua estrutura a 
transitiva, e contudo lexicamente distingu{vel desta. Uma 
serie de temas com significado semi-estativo exigem que 
a FNsuj seja realizada obrigatoriamente por um zero ex
terno ao EV, e no pn8 pela terceira pessoa; a FN0 b · , fa
cultativamente externa ao EV, e realizada obrigaioria
mente por um pn0 • Alem disso, o Pllo e o sujeito 'logico' 
do verbo: 

19) /~ih , -
aspero 
tema 

- da - '/J - namwa/ 
me ele passado 
pn

0 
pn

8 
SPTA 

'Ele me foi aspero' = Eu me senti muito contrariado. 

0 tipo 3 e usado com predicado bitransitivo: 

20) c13 ---+ (FNsuj) (FNobj) (FNobj ind ) FV 3 
21) FV 3 ---+Terna beneficente pn

0
i pn

8 
SPTA 

No predicado de clausulas deste tipo, as mesmas 
formas pronominais usadas para pn0 na FV 2 sao aqui usa
das para pn

0
i, ficando impl{cito no predicado o pn

9
• 

Como no exemplo 1 7), ao passo que e poss1vel toda - -permuta~ao das diversas FN, na realidade o padrao mais 
com um e simplesmente (FN)FV, sendo introduzidas outras 
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FN mediante a repeti~o segundo for considerado neces-, . 
sar10: 

material conseguir 
- ga - na - a - nam wa I 

"" voce eu 
22) I wasainx - dxu dxu --

RS ben npio np 8 SPTA 

1Consegui material de/para voce. I 

~ evidente, portanto, que o elemento verbal, em ca
da caso, reflete a estrutura da clausula inteira e seu res
pectivo tipo atraves do seu sistema de duplica~ao prono
minal. 

2. MORFOLOGIA MAMAIND~: 0 ELEMENTO VERBAL. 

2.1. Introdu<;ao: 0 morfema na 11ngua Mamainde. A 
forma ma is simples do morfema em Mamainde pode cha -
mar-se Raiz Simples (R). Sua estrutura e semelhante, 
mas nao identica, a da suaba. No diagrama seguinte, sao . "" facultat1vos os elementos entre parenteses: 

23) 
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I 

Elemento verbal 

nucleo periferia 

/~ 
(prefixos) temas 

/""-. 
raiz(es) (causativo) 

(modificadores) formas conjugativas 
(sistema PPTA) ~ 

marcadores (adverbia i s) ~ de alvo 

~ 
(benefactivo) (al vo) 

pessoa e formas de 
polaridade dependencia 

/~ 
dcpendente independente 

A (auxili~ t empo _ 
/ ~ verificac;ao 

conetivo (afixo de aspecto 
referencial ) 



Das extensoes, so /n/ pode co-ocorrer com coda, e 
mesmo assim so com /x, xx, h/ laringeal, dando como 
resultado as seguintes possl'veis combinac;oes de extensao 
(com excec;ao de tom): 

I -n -hn -xn -xxn -nx -m -mx/ 

Evidentemente, a extensao nasal e quase que uma 
anomalia dentro da estrutura do morfema; parece desem
penhar uma func;ao silabica propria e pode ser, portanto, 
resultado de uma contrac;ao historica. Em tal caso, uma 
"R,aiz Simples" com extensao seria de fa to uma raiz com -
plexa do tipo SR, descrita a seguir. A .extensao e intima
mente vinculada a vogal anterior, sob ponto de vista fono
logico, nas formas -n -m -nx -mx; e, mesmo assim, per
manece relativamente autonoma nas formas -hn -xn -xxn. 
Do estudo das contrac;oes existentes na ll'ngua moderna, 
parece evidente que um morf ema atonico com elem en to 
nasal ira apenas contrair-se facilmente com aquele ele
mento; alem disso, se tal elemento seguir a um apice sem 
coda, o e 1 em en to nasal ira vincular-se estreitamente 
aquele apice a maneira de extensao, e sera conseqiiente
mente modificado fonologicamente da maneira habit u a 1 
(p. 33). 

Ate resolver-se este problema, portanto, nada se 
pode conjeturar acerca da categoria silabica das exten-.... , .... .... 
soes, e por este motivo as ra1zes com extensao sao aqui 
tratadas como Raiz Simples. 

Exemplo de R: 

24) weh
3

n'! 'dar a luz' 

(as consoantes laringeais /x h/ podem ex er c er a 
func;ao de morfema, bem como /xn/, p. ex., 

25) da-a-wanum-h- latawa 
causa bonito estado ele esta 

'ficou bonito') 

Muitas ra!zes sao da forma St R, segundo a qual S1 
indica elemento atonico ante estrutura identica a de Raiz 
Simples. 
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A estrutura de S pode ser diagramada da seguinte 
maneira: 

26) 

(in!cio) 
I 
I 
I 
I 
I 

como R 

rim a 

nucleo 

~1 'd· voga proso ta 
I 
I 

i I 
I 
I 

e como R 

ai 

a 

0 

u 

(coda) 

x 

1 

lh 

n 

, 

(Ha muitos exemplos de silaba atonica com elemento 
nasal que, num ambiente de acentua<;ao diminu!da se reduz 
a nasal silabica /n/.) 

Um exemplo de 81 R: 

27) /waxl_!nx/- 1tamandua1 

Certas ra1zes sao da forma S2R, em que o s
4 

indica 
elemento atonico apos uma estrutura identica de ra1z sim -
ples. 

Parece que a estrutura de s2 se restringe a uma se
qiiencia simples que abrange as possibilidades iniciais e 
nucleares de 81, mas nao a coda: 

28) /wainsi/- I remedi01 

29) /hadxa/-

Outras formas da raiz: 

30) s1 s1R: /walalam/-

31) s1 RS2 : /wadxexxni/-
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1 encontrar' 

'brilhar' 

1 e mais tarde' 



32) 

33) 

S1RS1R: 

RS2Rs2 : 

I sadxe sadxen I - 'azul 1 

/igalaga/- 'trabalho' 

Sao poucas as regras que regem a realizac;ao fono
logica do morf ema: 

i) eve + v ~ CV +CV 

34) /wed +a/ se pronuncia [we + da] 
crianc;a SR 

ii) CVCC + V ~ CVC + CV (com certas mudanc;as de 
ordem prediz1veis) 

35) I dulh + ites/ - ~[duh + lites J 
iii) Ja que nao h8. contraste /Vn/ (p. ex., [Vdn]): /Vm/ 
[\rn J nas silabas atonicas, Vn Vdn se afrouxa fonologica
mente em muitas ocasioes a uma forma nem fechada nem 
nasalizada: [vn] 

iv) Regra da elisao de vogais: V 1 + V 2 

36) - I sogx + i + dxu/ > - I sogxidxu/ 

v) Se a elisao de tipo iv) resulta na elisao de vogal ato
nica ante vogal tonica, o acento inicial da silaba dominan
te costuma deslocar-se, caindo antes da consoante da s{
laba suprimida: 

37) da-aum -dxa-ih daum-dxih 
fazer sair e correr 'fugir' 

vi) P ode haver assimilac;ao, no qual caso o valor fone
tico da extensao influi na consoante seguinte: 

38) daum-dxih daum-bxih 'fugir' 

Tais regras se combinam para produzir interessan
tes aberrac;oes fonologicas. No exemplo a seguir, sera 
indicada em cada caso a forma fonologica aproximada a 
maneira de esclarecimento do ocorrido: 

39) /dxaun-dxu ain-/ [aaub:qi-dxu aigJJ] 
rabo SPTA cortar 'cortar um rabo' 

/dxaun-dx-ain-/ (regra iv) [aaubmdx aigI]] 

43 



/dxaun-bx-ain":' I 
I dxaun bxain - I 
I dxaun bxain- I 

(regra vi) 
(regra v) 
(regra iii) 

Semelhantemente: 

[aaubxpbx aigu] 
[ aa ubrp. oaigIJ] 
[Baurµ baigIJ] 

40) /aum-d~-x~ixn-/ ~ /aum-b~ixn-/ 
sair e ir embora 'partir, deixando as coisas' 

e comparar 

/daum-bxih/- 'fugir' acima ref erido. 

38) e 40) sao interessantes porque 0 processo de 
contra~ao resulta em formas semi-estaveis. Estas for
mas podem ser expandidas, se for necessario, ate atingi
rem uma forma integral, mas aparecem normalmente na 
qualidade de formas autonomas. 

2. 2. Morfologia do elemento verbal. 0 elemento verbal 
func.iona na qualidade de nucleo obrigatorio de clausula, 
ocorrendo em posi~o final. ~ complexa sua estrutura in
terna. 

41) 
(in{cio) 

~ 
(in{cial) (p rim ario) 

x 
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p t k kw 

d g gw 

bx dx gx gxw 

x 

mn 

s 

w 1 y 

m x n x 

S X 

wx l x yx 

lh 

R 

r ima 

~~ 
apic e (extensa o) 

, /~ /"'-. 
nu c l eo (coda) chave t om 

~ 1 n 
vogal prosodia 

qua~ 
dade 

ba ixo (3) 

alto (4) 

i 

e 

ai 

a 

0 

u 

iu 

eu 

au 

OU 

(na sal) ca dente (1 ) 

<la rin - a s c en- (2) 
geal) dente 

baixo 

alto 

(3) 

(4) 

s n x 

d m 

g mx 

d x 

gx 

x 

xx 

h 

lh 



-Pode resultar mais clara uma disposi9ao linear 

42) nucleo periferia 

prefixo raiz causativo bene- pron. 
fac tivo de a lvo 

adve r- auxili- pessoa 
bia is ares polari

da de 

indepen
d ente 
depen
dente 

tema modificador conjugativo 

A maneira mais eficaz de investigar o elemento 
verbal e a analise por partes. 

43) EV~ nucleo periferia 

' - A 0 nucleo verbal desempenha uma fun9ao semantica 
primaria ja que e incorporado do lexico como unidade. A 
periferia e composta de elementos que, com exce9ao de -certos elementos adverbiais, sao especificados na sinta-
xe. 

44) 

45) 

nucleo --+ (prefixos) tema 

tema ~ raiz1 +raiz 2 +raiz
0 

tema + /d~/ + tema 

raiz 

(Causativo) 

Os temas mais simples portanto, sao ra{zes sim
ples, geralmente de carater IDOilOSSilabico OU dissiiabico; 
ex em p 10 s deste tipo sao I X!:_i/ - I ir1 e I gala/ - I subir'. 
Certas ra1zes adjetivais, porem, mostram uma estrutura 
reduplicada, a qual se reduz na presen9a de prefixes: 

46) /toton/- ; /atod/

/walalam/- ; /awalad/-

(preto; tornar preto) 

(claro; tornar claro) 

I sadxesadxen/ - ; /dasadxed/- (azul; tornar azul) 

0 tema, segundo 45) pode ser composto tambem de 
duas ou mais ra1zes justapostas que funcionam como uma 
so unidade. Combina9ao muito t(pica e: 
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47) {raiz adjetival } 
raiz intransitiva + raiz intransitiva ---+ tema 

intransitivo 

48) /wanum-sed/-
bonito falar = 'falar bem; ser de confian9a1 • 

Em tais casos,, a unidade gramatical da seqiiencia e 
indicada pelo fato do todo poder ser prefixado de maneira 
igual as ra{zes simples. 

Determinadas combina9oes de raiz + raiz tern ganho 
significado especializado nao suscepti'vel de rela~ao ime
dia ta a seus componentes; com pa rem - se por exemplo os 
dois significados de /wanum-sed/- em 48). 

E, ainda, o tema pode ser integrado por uma justa
posi~o mais livre de temas (comumente ral'zes simples) 
vinculados pelo elemento -dx~ - , 0 qual por vez e uma for
ma reduzida do conetivo -dx~gxu, 'atividade simultanea'. 

Faceta interessante desta classe de tema complexo 
e sua marcada instabilidade; as altera9oes de foco mais 
insignificantes (v. se9ao 4) obrigam o tema a dividir-se 
em suas partes componentes, cada uma das quais termina 
em -dxagxu. (Certos temas nominais manifestam uma 
instabilidade semelhante. ) 

Ja se observou em (38-40) a tendencia do elemento 
conetivo -dx~- de contrair-se, fundindo-se com elementos 
adjacentes. -Percebemos, portanto, uma relac;ao de grau entre 
as formas nao-reduzidas de parentesco sintatico e as for
mas reduzidas e le~icamente presas. Veem-se a seguir 
as diversas maneiras de expressar o conceito 'ele fugiu'. 

49) i) /aum-dx~gxu, ih-namwa/ 
sair- e -SR correu ele passado 

'saindo, ele correu' 

ii) /aum-d~gx, ih-namwa/ 'saindo, ele correu' 

iii) /aum-dx~-ih-namwa/ 'ele saiu e correu' 

iv) /aum-bxih-namwa/ 'ele fugiu' 

Segundo os criterios de entona9ao e sufixo referen-
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cial, tanto 49) i) quanto 49) ii) se consider aria m duas 
clausulas separadas; iii) e iv) seriam uma clausula so, 
possuindo iii) um tema flex1vel de · raiz dupla e iv) um te
ma totalmente fundido de raiz dupla. 

Poucos sao OS temas que sofrem a especializa9ao 
semantica descrita em 49) iv). As ra1zes t:lpicas da lingua 
Mamainde indicam uma ac;ao simples no mundo verdadei--ro; sendo complexa tal ac;ao comum, portanto, sua forma 
lexica sera uma representac;ao dos diversos elementos 
que integram sua composic;ao. Tais elementos costumam 
fundir-se da maneira acima referida. Todos eles, contu
do, se dividirao com facilidade nos seus componentes se o 

' -foco se deslocar do todo as ac;oes particulares que o com-
poem. As vezes o elemento conetivo - I dxa/- pode omitir
-se tambem, segundo parece, fa cu 1 tat iva men t e; nos 
exemplos a seguir' subentende-se que i) e a forma basica 
da qual derivam as outras. 

50) i) /iuxn- dxagx-u, y~u -dx~gx-u, 

51) 

52) 

53) 

olhos fechados-e-SR sentar-e-SR 

sed-namwa/ 
falar passado 

'ele falava sentado e de olhos fechados' 

ii) /iuxn-dxa-y~u-sed-namwa/ 

iii) /iiixn-y~u-dx~-sed-namwa/ 

iv) /iiixn-dx~-y~u-dx~-sed-namwa/ 

v) /iiixn-yau-sed-namwa/ 

Outros exemplos : 

/dxu-dxa-xai/-- - /dxu-d~i/- 'trazer' 
buscar e ir 

/xai-dxa-niu/-- - /x~id-niu/ - 'sair por um 
ir e voltar tempinho' 

I am-dxa-aun I -- I am-dxaun/ - 'errar no tiro' 
atirar e errar 
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54) /dxu-dx~-aun/
buscar e errar 

I dxu-dxaun/- 'ficar de maos 
vazias' (depois 
de receber o 
quinhao) 

Fica tambem comprovada a natureza unitaria das 
ra:lzes compostas por dais fatores: 

1) 0 tema pode ser prefixado coma unidade sim -
ples, infl.uindo OS prefiXOS sabre 0 tema inteiro mas nao 
podendo existir prefixo algum dentro de tal tema; 

2) 0 seu Contorno fonologico e tfpico de um SO ele
mento verbal, e nao de dois OU mais deles. 

Os elementos causativos facultativos do tema (v. 
44)) sao /-h-/, /-duh-/ e /-xn-/; estes mostram 0 esta
do ou a condic;ao indicados pelo tema: 

55) Ida -a -wanum-h-namwa I 
dir agen bonito passado 
Prefixos ca us 

'ficou bonito' 

0 Sistema prefixal (cf. 43)) e Como segue: 

56) Prefixo --+ (operativo) (referente) 

57) Operativo --+ (dire9ao) (agentivo) 

0 prefixo direcional, Ida - I, indica movimento no 
sentido do alvo. 

Os prefixos agentivos sao: 

/al/ - (agente nao-especificado) 

/i/- (agente nao-especificado que produz uma 
condi9ao) 

/wa/- (mao, na qualidade de agente) 

/ulh/- (ferramenta na qualidade de agente) 

Os prefixos referentes indicam qual a parte corpo
rea, literal ou figurada, atacada ou infl.uenciada; estes 
prefixos sao numerosos: 
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58) I a - hjgx - ain - soxuclxa I 
agente ref cortar ordem 

(mao) 

'Cuidado que um agen
te nao especificado 
naO lhe CO rte a maO I 
OU 1Cuidado para nao 
COrtar a mao. I 

0 nucleo, um todo (cf. 44)) pode definir-se segundo 
a sua ocorrencia nos diversos tipos clausais ja enumera
dos: intransitivo, transitivo, bitransitivo, equacional, 
estativo e descritivo. 

Segue uma esposi9ao das regras que regem a peri -
f e ria (cf. 4 1 ) ) : 

59) 

60) 

61) 

62) 

63) 

64) 

65) 

periferia ~ (modificador) formas conjugadas 

modificador ~ (marcadores de alvo) (adverbiais) 

marcadores de alvo ~ (benefactivos) alvo 

formas conjugadas --+ pessoa-polaridade 
formas de dependencia 

..... 
formas de dependencia ~ { independente } 

dependente 

dependente ~ { con~tivo. (af~o tematico)} 
nom1nal1za 9ao 

independente-+ {(auxiliar) { ?eclarativ? } } 
interrogat1vo 

imperativo 

Os modificadores 60) ocorrem apos tema verbal. Os 
marcadores de alvo direto e indireto (beneficiario/bene
factivo) ja foram analisados. Existem as seguintes for-
mas: 

66) marcadores de alvo benefactivo + alvo 
1 2 3 1 2 3 

Sing da xn/na 0 gida gana ga 
Plural (inc) lox - - gal ox - -
Plural ( exc) dalhid xnlhid lhid - - -
Plural (gen) xaida xaixn xaid - - -

(0 h{fen (-} indica a inexistencia de forma competente). 

49 



Ocorrem· outrossim expansoes expec{ficas das for
mas acima referidas no sentido de ac;ao reflexiva (ele se 
bateu) e recuperac;ao (ele o recebeu de volta dele). 

Os adverbiais (cf. 60)) sao morfemas nao-variantes 
que modificam o significado do verbo. ~ poss{vel a co
ocorrencia de mais de um destes elementos. 

6 7) I dxu - gan~h - y~xxn-nam wa I 
obter novamente realmente ele 

modificadores 

'ele realmente ganhou outro' 

Alguns dos morfemas que oeorrem em posic;ao ad-,.. 
verbial tem que ver com o sistema total de verifica c;ao; 
por exemplo, o "sistema de testemunhas", que indica se o 
falante presenciou OU nao 0 acontecimento e serve tam -
bem para distinguir entre singularidade e pluralidade en -
tre os ouvintes: 

68) Ouvintes 

1 2+ 

Falante 1 tJ -yam1 
-

T estemunha 2+ -yam3 - -yam4
-

(os numeros superscritos indicam 0 tom) 

Semelhantemente, ha um sistema que indica grau de 
positividade; uma declarac;ao normal leva um morf ema de 
positividade zero; um pensamento oral neutro e indicado 
pelo modificador -/naum/- e a corroborac;ao do mesmo 
por -/yexxn/-. 

0 sistema de pessoa-polaridade (cf. 69)) e comum a 
todas as formas de dependencia; pode ser resumido as
sim: 
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69) Pessoa-ator: sistema pronominal. (positivo) 

Numero Pessoa 
1 2 3 

Singular -na- -nu- 0 
Plural inclusivo -hid- - -

- -Exclusivo com 1 - - daxn-na -dah-na - -
Plural com 2 -dahdanu- - -dah-nu -

com 3 -dahda- -daxn- -dah-- -
Plural simples . -xa1na- -xainu- -xai-

Plural grande -yauna- -yaunu- -yau-

Plural total -hamna- -hamnu- -ham-- - -

A polaridade pode ser positiva ou negativa. A forma 
negativa se manifesta comumente por um deslocamento de 
acento e pelo acrescimo de morf ema com oclusiva glotal, 

..... 
o qual modifica com freqiiencia o pronome de pessoa-
-ator: (SPTA = sufixo de pessoa-tempo-aspecto) 

70) dxu- le - a- namwa 
conseguir- passado - eu- SPTA 

'consegui' 

dxu - le ~ 

conseguir - passado 

'nao consegui' 

- nx - namwa 
- eu - SPTA 

+ 
neg 

As formas de dependencia (6 2-65) sao marcadas no 
EV, mas representam de fa to categorias clausais; as for
mas dependentes se dao em clausulas dependentes, e as 
formas independentes em clausulas da mesma fudole. A 
faceta verbal do EV e identica na sua ocorrencia aos mar
cadores de categoria clausal inde.Pendentes ou dependen
tes. Tais marcadores de dependencia, porem, sao bas
tante inconfund!veis. 
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As formas independentes sao a declarativa, a inter
rogativa e a imperativa (cf. 65)). A declarativa e a in
terrogativa podem ser precedidas facultativamente por um 
elemento auxiliar, o qual constitui raiz propria que ocorre 
no sistema conjuga tivo em vez do tema verbal. Pelo me
nos um destes auxiliares, /le/ - ('terminar') pode funcio
nar tambem no tema e em posi~o auxiliar. Os auxiliares 
se distinguem das formas adverbiais pelo fato de admiti
rem afixos tipo pronominal subjetivo. A semelhan<;a dos 
adverbios, pode co-ocorrer mais de um auxiliar, sendo 

...... 
ainda normativa a existencia de apenas um. 

71) /dxu 
tema 

- yexxn 
- adv 

- lhi 

conseguir realmente 
aux 
provavel
mente 

-namwa/ 
SPTA 
passado 

- lxa 
aux 
talvez 

- led 
aux 
terminar 

1 com toda a certeza ele realmente o conseguiu' 

0 sistema declarativo conjugativo constitui a fusao 
de diversos sub-sistemas. Estes sao: 

i) Verifica<;ao: Individual ou Coletiva. Este sistema dis
tingue eventos presenciados so pelo falante (e seus cole
gas) (verifica<;ao individual) dos presenciados, ou suscep
t1veis de verifica<;ao, por todos os interessados (verifica
<;ao coletiva). 

ii) Tempo: Este sistema funciona apenas em conjun<;ao 
com a verifica<;ao individual, pois todas as formas de ve
rifica<;ao coletiva carecem de tempo verbal. Existem 
quatro tempos fundamentais: um do presente .e tres do 
passado: passado proximo (dentro das ultimas 12 horas); 
passado medio (de 12 horas a ± 15 anos) e passado remoto 
(mais de 15 anos atras). 0 passado medio e forma com
posta, integrada pelo passado proximo precedido do auxi
liar -le-. Outras formas existentes sao: o presente do 
subjetivo (sinto em mim que vou correr); o futuro de pro-
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babilidade (provavelmente eu va correr) e 0 futuro de pos
sibilidade (possivelmente eu va correr). 

iii) No caso de verifica9ao individual e de formas nao-fu
turas, funciona ainda outro sistema - o de autenticac;ao. 
0 falante deve autenticar obrigatoriamente toda declara
c;ao (numa clausula independente), explicando de que ·ma
neira ele veio a saber aquilo que afirma: se por observa
<;ao visual, provas acusticas, dedu<;ao de evidencia cir
cunstancial, atraves dos comentarios de quern observou 
visualmente, ou mediante os comentarios de quern dispoe 
de autenticac;ao acustica. 

No caso de verifica9ao coletiva, e mantida a dife
renciac;ao nominal entre os modos de autenticac;ao visual e 
acustica, distinguindo-se diversos parametros de eviden
cia comum: se, por exemplo, o falante declara alguma 
coisa que todo 0 mundo acha obvia; se ele repete alguma 
coisa dita ja por outrem; ou se afirma alguma coisa sus
cetivel de verificac;ao de parte de todos. 

Os expoentes destes sistemas di versos - - verifica
c;ao, tempo e autentica<;ao-- fundem-se, dando como re
sultado formas em que as partes componentes nao se dis
tinguem com facilidade, nem no EV, nem no EN, nos quais 
sao operantes tam b em versoes simplificadas daqueles 
sistemas. 

No quadro a seguir, 7 2), um !tern ( +) indica que para 
determinada categoria de autenticac;ao e tempo existe um 
grupo inconfund{vel de sufixos, diferenciados segundo pes
soa e numero. Tais paradigm.as nao se mostram comple
tos. em todos os ca sos, pois o significado fundamental de 

. -tal ou qual pos1c;ao pode estar em desacordo com o em -
prego de certas formas • . Por exemplo, seria ilogica uma 
forma como "ouvir da boca de alguem que observou vi
sualmente" no caso da primeira pessoa do verbo "pensar", 
pois o resultado seria: 11 Eu sei que pensei porque alguem 
que me viu pensar me disse que assim foi". 

Um {tern (-) indica falta de serie de sufixos para de
terminada categoria de autenticac;ao e tempo. Os motivos 
sao igualmente plaus{veis: Nao existe forma presente de 
"deduzido das circunstancias", ja que um as sun to so pode 
ser deduzido se ja existiu ou se realizou no passado. 
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De igual maneira, numa sociedade relativamente 1n
t irna coma e a Mamainde, as coisas ouvidas e repetidas do 
passado remoto sao de conhecirnento geral ; nesta altura, 
pois , aparecem as formas de verifica<;ao coletiva : 

72) 

Tempo 

Autentica9ao P r esente 
passado passado passado , 

medio r emoto proximo 
Obser vado visualmente + + + + 

Ob s ervado acusticamente + + + + 

.... 
De duzido das c ircuns ta nc ias + + + 

Ouv ido de observador v isual + + + + 

Ouvido de observador acustico + + + 

73) Verifica<;ao coletiva 

Autentica9ao Exp eriencia comum 

Obvio R epeti c;a o Verificavel 

Obse r vado visua l mente 

Observa do acusticamente; 
deduz ido 

+ 

+ + 

Al em dos sistemas acima referidos, todas as for
mas independentes possuem morfema final pertencente a 
uma serie que expressa OS sentimentos OU disposi<;ao do 
falante . Ta is morf emas sao quase parelelos aos sufixos 
de "modo" do EN (v. se<;ao 4) . A segui r se veem estas 
formas e seu respectivo significado: 

74) - /wa / - /wxa/ neutral 

- /wi/ - /wxi/ . -c1ta<;oes e exclama <;oes 

- /wu/ - /wxu/ 
..... 
enfase, gritos 

- /we/ - /wxe/ somb ra de du vida 

- /wau/ - /wxau/ humor 

- /gxau/ duvida e humor 
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-/xi/ 

-/gxa/ 

forte humor ou zombaria 

duvida (dal' que as formas com 
este sufixo sejam em pr egadas 
com significado ligeiramente 
interrogativo) 

0 sistema interrogativo 65) se assemelha ao decla 
rativo pelo fato de ocorrerem ral'zes auxiliares. De redu
zida serie de morfemas, um indica interroga9ao: 

75) -hxa neutral , marcador interrogativo normal 

- lxa indl'cio de que o interlocutor pressupoe 
resposta positiva · 

- sawxa ind{cio de duvida da parte do interlocutor 
' -quanto a corre9ao da sua pergunta 

- saxxa forte interroga9ao. 

0 Sistema imperativo (cf. 65)) a inda nao foi plena
mente analisado. ~ evidente, contudo, a fun9ao dos se
guintes sistemas: 

-i) Inclusivo: Exclusivo - - se a ordem dada a tinge ou nao 
o falante (p. ex. : 11 Vamos!") 

- A ii) Sistema de for<;a e imedia9ao - - relativa importancia 
da ordem e rapidez com que deve ser cu mprida 

76) 
For9a da Exclusiva 
ordem -Imedia9ao Inclusiva 

daqui a pouco logo 
A 

Tenue + + + 

Media + + + 

Forte + + + 

Pe dido + -

iii) Numero de falante ouvinte. ~ paral el o ao sis t em a 
examinado sob 68), com exce9ao das formas de superfl'cie. 

55 



A seguir se da um exemplo que abrange muitos 
componentes potenciais de um EV independente: 

77) aud 
raiz 
quebrar 

- dxu - ga - na - yox-num-y~xxn 
- raiz - ben - alvo - adv-adv-adv 

"' - levar - para voce - realmente-realmente 

- le - a - nam - wi 
- aux - prn - decl - aspecto 
- passado - eu - passado - cita9ao 

'Eu o levei para/ de voce, quebrando-o' (cita<;ao) 

As formas verbais dependentes (cf. 64)) ocorrem 
quando 0 EV e nominalizado OU fica numa clausula depen
dente (i.e., nao final na senten<;a). Parece haver restri-
9oes referentes a ocorrencia de sufixos adverbiais nas 
formas nominalizadas; de outra maneira, <?S elementos 
verbais dependentes manifestam potencialmerite todos os 
sistemas verbais manifestados pelos independentes. 

A nominaliza9ao (cf. 64)) e an a 1 is ad a na se9ao 3 
deste estudo. 

0 elemento conetivo mencionado em 64) serve para 
indicar que o EV ocorre em clausula dependente; estabe-, - , 
lece tambem uma rela9ao entre esta e as clausulas adja -
centes. 

Na sua forma de superffcie, o conetivo se mostra 
semelhante aos sufixos nominais a serem descritos na se-

.- , . ' <;ao 3. Al em d1sso, a semelhan<;a do EN, o EV dependente 
pode ser marcado por uma serie sufixal referencial (serie 
-/dxu/ OU serie -/anxi/). No caso de conetivos, porem, 
nao ha op9ao com respeito a qual dos sufixos referenciais 
deve ser usado. Pode tambem ficar sem marcador. 

Os conetivos cabem em uma de duas classes: os 
que tern que ver com continuidade de ator (i.e., se o mes
mo ator serve de sujeito ou ator de duas clausulas conse
cutivas) (das quais ocorrem apenas as formas tipo "alvo" 
em senten<;as hipotaticas) J e as que dizem respeito a for9a 
da contingencia (das quais todas ocorrem em senten9as 
hipotaticas). Nas listas parciais de conetivos 78, 79), o 

"' sufixo referencial competente aparece entre parenteses: 
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78) Continuidade de ator 

Continuidade de ator 
Rela9ao Significado mesmo ator ator diferente 

. - . ..... Ac;ao s1multanea e, enquanto - dx~gx(u) -dox(nxi) 
Ac;ao seqliencial - - kadox(nxi) -hx!gx(anxi) depois, entao 
Proposito para - dx~xn(dx~gx(u) -sihdx~gx(u) 

.... 
79) For9a de contingencia 

... ... 
Significado 

For<;a de contingencia 
Contingencia ... 

Forte Tenue 

Tempo quando -sen (dxu) -sendox (nxi) 
Contraste mas -sogxi (dxu) -toh (nxi) 
Possibilidade no desagradavel -kiyamsi (dxu) -koxndx~x (u) 
desagradavel caso de 

Possibilidade se - sidox (nxi) - embora, ainda -naukaxa (dxu) Concessao -
que 

Das diversas fun9oes normalmente desempenhadas 
pelos sufixos referenciais nos nominais r ·egulares, os 
corretivos parecem desempenhar apenas duas: as de en
fase e modo. Indica-se enfase especial pela presen9a do 
sufixo referencial; e mudan9as vocalicas indicam modos 
diversos, a semelhan9a dos nominais (v. se9ao 4). 

3. MORFOLOGIA MAMAIND~: 0 ELEMENTO NOMI-
NAL. A regra recursiva 2) para OS elementos nominais e: 
2) FN~ EN1 ± EN 2 ± ... + ENn 

EN1 + na+ EN 2 

EN 

Esta regra declara que, embora a realiza9ao normal 
de FN seja so um EN, sao possl'veis duas outras realiza-
9oes. A primeira destas ind i ca que varios EN podem 
manter entre si uma rela9ao aposicional. ~ esta uma das 
caracter1sticas da I{ngua Mamainde: utiliza-se a repeti-
9ao para controlar a rapidez da introdu9ao de novas infor-
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mac;oes, sendo um metodo comum a construc;ao da totali
dade atraves de elementos nominais em relac;ao aposicio
nal. Utiliza-se a mesma tecnica no caso do elemento ad
verbial de superf1cie identica. 

80) ta-anxi, haugx-anxi, ta-anxi, Cabixi-n-ta-anxi ••• 
la-SR alhures-SR la-SR Cabixi -la-SR 

'La, em outro lugar, la, no Cabixi ••. ' 

Se uma expansao deste tipo se aplica a dois N diver
sos dentro da mesma clausula, a mistura dos respectivos 
elementos nominais e adverbiais pode ser completa. N es
te exemplo I 0 FN suj e manifesto por qua tro EN mis~ura -
dos com tres elementos adverbiais, a manifestac;ao de 
uma frase adverbial. 

81) 'La, um aviao, onde mora o Lucio, um pau-aviao, 
na sua aldeia antiga, uma caixa-chegando-alto, -uma grande caixa-aviao, chegou ..• ' 

A segunda real i za c;a o, FN ~ EN1 + /na/+EN2, 
abrange o caso de possessivo na lingua Mamainde. Numa 
forma mais enfatica e amplamente marcada, os dois FN 
se mantem mutuamente distintos; na ausencia, porem, de 
marcadores ref erenciais no primeiro EN, as formas irao 
dobrar-se numa so unidade. Tal contrac;ao e paralela as 
contrac;oes do tema verbal, analisado sob 49). 

82) i) /hugx-dxu, no -lo -dxu/ 
arco-SR seu -fio-SR 

'o fio do arco' 

ii) /hugx a - lo-dxu/ 
arco seu-fio-SR 

'o fio do arco' 

A seguir se ve a estrutura do EN: 

83) EN~ tema (sufixos conjugativos) (sufixos discur
sivos) 

(ordens 2-4) (ordens 5-7) 
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84) 

85) 

Terna --~{tema nominal 
verbo +nom.inalizacyoes 

(ordem 1) 

Terna nominal --~ { raiz } 
raiz + raiz • • . + raiz 

A regra 85) indica que, mais uma vez, existe a pos
sibilidade de consideravel expansao dentro do tema. En
contram-se, contudo, poucos exemplos de mais de tres 
rafzes, e nas formas compostas, um dos elementos e 
freqiientemente · sufixo classificatorio (re a 1 men t e uma 
raiz) como se ve a seguir. 

86) /yagx - wi - dxu/ 
porco - dente - SR 
(sufixo de classificac;ao) 

'uma faca' 

0 verbo da regra 84) consiste no mesmo complexo 
fundamental a que se podem anexar afixos dependentes ou 
independentes. Fica assim inclu:ldo o pronome subjetivo: 

87) /dxu - n - sen - dxu/ 
conseguir - voce - caixa - SR 

•A caixa que voce consegue/ conseguiu' 

88) Nominalizac;oes ~ (funcyao) (classificador) 
tempo /lugar 

89) Funcyao 
(ordem la) 

(ordem 1) 

- I sogxa/ - e - I si/- marcam a forma nominalizada como 
suj eito do verbo nominalizado: 

90) I dxu - sogxa - i - dxu/ 
conseguir - aquele - pres - SR 

1 aquele que consegue' 

- /ka/ - marca a forma nominalizada como alvo do verbo 
nominalizado: 

59 



91) /dxu - ka - i - dxu/ 

92) 

93) 

conseguir - aquele - pres - SR 

'aquele que e levado' 

Classificador - I ~dx/ -
(ordem lb) -/ganim/-

-/ gi/-
-/ galo/-
-/ sen/-

I dxu - sen - dxu/ 
conseguir - vasilha - SR 

'em f orma de pau' 
1 em f orma de bola' 
'pontudo') 
'em forma espalhada' 
'em forma de vasilha' 

• 

'a vasilha que ele consegue' ou: 'a vasilha que 
serve para conseguir' 

••• 

(Existe neste ponto um grau de ambigiiidade, pois 
nao se especifica se 0 classificador marca a forma nomi
nalizada como sujeito ou como alvo do verbo nominaliza
do.) 

94) Tempo/Loca9ao ~ 
ordem 1 

95) /y~u - hen - dxu/ 
ser - quando - SR 

-/hen/-
-/ sen/-
- /ta/ -

'no momento em que ele for' 

'naquela altura' 
'neste lugar' 
1 naquele lugar' 

96) Sufixos conjugativos ~ (plural) (autentica9ao) 
ordem 2 ordem 3 

(distancia) 
ordem 4 

97) Plural~ /-nx~x-/ 

98) /da - yahon - nx~x - dxu/ 
meu - pai - s - SR 

'meus pais' 

(A ausencia do morfema plural indica nao-especifi
cidade mas nao singularidade.) 
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99) Autenticac;ao-+ {-auha
-sihi-

'relatado' } 
1deduzido1 

(A autenticac;ao visual se expressa pela ausencia de 
marcador.) 

100) /y§;_u - hen - sihi - di - dxu/ 
ser - quando - deduzido - remoto - SR 

'la quando .ele estava vivo •.• ' 

101) Distancia ~ -/nu/-
-./Iex/-
-/aid/-
-/ di/-
- /i/ -

'future' 
'passado medio' 
'passado remoto' 
'remote' 
'presente' 

102) /da - dxex - nu - dxu/ 
minha - esposa - futuro - SR 

'minha futura esposa' 

(A ausencia de morfema de dd.s1!ancia incfica nao-es
pecificidade temporal. ) 

103) Sufixos discursivos --+ (contraste) (enfase) (refer
encial) 

104) Contraste -/iamx/- 'forte contraste com outro 
nominal' 

-/so_x/-
-/dogx/-

1 forte contraste com zero' .... 
1 tenue contraste com zero' 

105) /mamaimsi - iamx - g! - anxi/ .... 
Mamainde - contraste - enfase - SR 

'Os Mamainde, pelo contrario ..• ' 

106) ~nfase ~ /iah/ 
I fill 
/geux/ 

.... .... 
'enfase tenue 1 

'enfase media' .... 
'enfase forte' 

107) /dxai - iah - anxi/ - .... 
eu - enfase - SR 

' t . t quan o a m1m •.• 
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1 08) Ref erencial I dxu/ (etc. ) , 
I anxi/ (etc. ) , 
/ 0/ (etc. ) 

Os sufixos referenciais formam a base do presente 
estude e sao plenamente analisades na se9ao 4 . 

Segue em forma diagramada o sistema de sufixos: 

109) 
Nominaliza9ae Conjugative Discursive 

la l b • 2 3 4 5 6 7 

- auha - iamx iah dxu sogxa sen nxax nu - -ta sihi lex . . Sl SOX ~ • -ki g~dx ait degx gaux . 
• 

galo di anxi . - . . 
• 1 • . • • • . 
• 

hen , 
sen -ta 

(Nete-se que, ae passe que se apresenta este mate
rial a maneira de vista panoramica dos sistemas cempe
tentes, nao censtitui tentativa de se indicarem as restri-
9oes selecionais aplicaveis . ) 

~ poss1vel a existencia de formas que incorporam 
elementos de todas as ordens de afixos: 

110) Raiz Modificado res la 

dxu - gi-da - yox - num - segxa 
conseguir - de mim - realmente - um - s 

2 3 4 5 6 
- nxax - auha - lex - iamx - ~ 
- pl - relatar - passado - constraste - enfase 

7 
- anxa 
- SR 

62 



1Pelo contrario, as mesmas pessoas que, diz-se, 
conseguirem de mim o material ••• 1 

~ poss1vel a reverbalizac;ao nas formas nominaliza
das; neste caso, esta obrigatoriamente presente o sufixo 
-dxu-. 

111) a) /na - dxu - g~dx - nu - dxu - latawa/ 
seu - conseguir - pau - futuro - SR - e 

I e 0 paU que ele vai COnseguir1 

b) /na - dxu - .gadx - nu - dxu - yuh 
seu - conseguir - pau - futuro - SR - seu 

- h~gx - anxi I 
- como - SR 

I ja que e 0 paU que ele Vai COnseguir • • • I 

Bern como o elemento verbal constitui um micro
cosmo da clausula total, assim tambem o elemento verbal 
nominalizado e de fato uma clausula encaixada que funcio
na ao n!vel de elemento. Ir(amos supor que a estrutura 
subjacente de 111) a) fosse como se ve a seguir. (Os nu
meros empregados mostram a suposta origem dos ele
mentos na forma nominalizada; as formas hipoteticas 
aparecem entre colchetes se eliminadas posteriormente. ) 

Cl 
c) 

FN Pred: /na-dxu-~dx-nu-dxu-latawa/ 
~12 345 6 

tema afixo 

#=Cli/= -/dxu/ -/latawa/ 
~ 5 6 

FN Pred 

I ~ 
/na-~dx-(dxu)/ tema afixo 
seu pau SR /dxu-/ -/dxen/ -(latawa) 

1 3 conseguir futuro ele e 
3 4 

1 ele vai conseguir o pau dele' 
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(Como ja se referiu, a fun<;ao do sufixo referencial - /dxu/ 
neste caso nao esta bem clara. ) 5 

Prossigamos agora a um exemplo mais complexo: 

112) a) 'o grupo antigo que (segundo deduzo, existia) e 
que eU OaO Vi. I 

Admite-se a existencia de dois encaixamentos su
cessivos. O primeiro destes pressupoe uma clausula co
mo 'eu deduzo que havia gente no passado remoto'. Tal 
clausula esta encaixada na qualidade de objeto da clausula 
seguinte: 10 povo antigo que eu deduzo vivia no passado 
remoto ..• eu nao vi. I (Note-se a maneira em que 0 sufi
xo - sihi - prolonga a forma deduzida do verbo original. ) 
Esta depois re-encaixada pela substitui<;ao de 1povo' por 
'grupo' e assim se torna: 'o grupo antigo que (segundo 
deduzo I existia) e que eu nao vi. f 

b) 

FN Fred 

I eu - nx - ta - sihi - di - dxu/ 
ver eu grupo deduzido - remoto - SR -nao 
1 2 3 ~ 

#=CI=#= 

5 6 

FN I 
Pr ed. 

I 
I (nagayanx)-sihi -di -(dxu~ eu - nx_ -(namwa) I 

povo deduzido-remoto-SR l ver-eu nao-passa do 
3 4 5 l 1 2 

/ 

I -
: 1 Nao vi o povo anti go 
l que deduzo existia. ' 

=#=CI=ll= 

FN~ Pred. 
/(naga~nx) -

gente 
3 

yau -ndxa wxa I -
viver deduzido, 

4 
passado remoto 

5 

'Deduzo que havia gente no passado remoto.' 
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113) Um ultimo exemplo de interesse se encontra na forma 

a) /na - yain - dxexn - dxax - we - ka .... 
seu - comer - querer - conetivo - por - um 
1 2 3 4 5 6 
. 

- 1 

- pres 
7 

dxu/ 
- SR 

8 

1 a coisa que ele colocou e quer comer ••• 1 

Admitem-se aqui duas clausulas subjacentes que so
frem identica nominaliza<;ao e estao ligadas. 

b) 

Cl1----- Cl 2----
Pred / Pred 

FN conetivo 

/na -yain -dx~xn -ka -i/ -
seu-corner-querer-urn-pres 
1 2 3 6 7 

'a coisa que ele quer corner' 

, l 
#=Cl=#= 

FN -------------pred 
/na- (yainsi)-yain-dx~xn-(latawa) I 
sua comida-corner-querer-(ele) 

1 6 2 3 

1 ele quer corner a comida dele1 

Ina-we-ka - i I 
A 

seu -por-urn -pres 
1 5 6 7 

'a coisa que ele poe' 

\ 
=#=Cl=#= 
~ 

FN pred 
I na-(yainsi) we-(latawa ) I 
sua-comida por-
1 6 5 

'ele coloca a comida de le' 

Calculamos, pois, que nas formas nominais, 

i) Os sufixos conjugativos sao comparaveis aos que 1r1am 
aparecer no elemento verbal de uma clausula independen
te. (p. ex., - I sihi/ - em 112) tern as suas origens na se
rie de sufixos -/ndxawxa/ ). 

ii) Os afixos tema-formantes (p. ex. I -ka-, -ta-sogxa-/) 
tern as suas origens num elemento nominal cancelado. 
Compare-sea subs tit u i 9a o de /nagayanx/ em 112) por 
-/ta/-, oua de /yainsi/ emll3) por -/ka/-. 
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iii) Os elementos nominalizantes nos verbos (ordem 1) 
marcam a mudan9a de um el emento nucl ear (EV) para 
elemento periferico (EN) ; mas os verbos nominal izados 
devem considerar- se derivados mediante clausulas encai
xadas. 

iv) Os substantivos e verbos nominalizados compartilham 
identicos s i stemas de afixa9ao conjugativa e di scursiva. 

4. SUFIXOS REFERENCIAIS. Nos estudos preliminares 
da l ingua Mamainde, tor nou- se evidente que todas as for 
mas nominais , bem como todos OS conetiVOS verbais, sao 
mar cados facultativamente por um sufixo de uma serie, 
cujo significado e fun9ao sao quase indefinf veis. (Todos 
estes ocorrem na Ordem 7, veja Quadr o 109)) . 

Os sufixos podem ser agr upados em grupos OU se 
ries a base a) do seu elemento vocalico, e b) da presen9a 
de el emento consonantal - I dx/ - , - I anx/ - ou nulo. Segue 
um quadr o compl eto <las referidas formas: (as que apare-

..... -cem entre par enteses se dao apenas em conetivos) . 

114) -dxu - (anxu) - (u) 
- dxi - anxi r" 

-1 

- dxa - anxa -a 
-dxe - -- anxe - e 
-dxau 

__, ---- anxau - au 

A fun9ao destes sufixos nao e de indi car rela9oes 
sintaticas, como as de ator ou al vo . Ha, contudo,, indfcio 
de que a seri e - /dxu/ - e mais i ndef i n i da que a seri e 
- I anxi I,, e que por is so uma especie geral de animal, ou 
um animal nao-particular' seria indi cado por um membr o 
da serie - I dxu/, ao passo que um animal espec1fi co l eva
r ia sufixo da serie - I anxi / . Esta hipotese I contudo, e 
inadequada como expl ica9ao de todos os exempl os ocorri
dos em materiais textuai s . 

Existem tambem indfcios de que funciona uma dis 
tin9ao tema- rema: OS elementos tematicos sao marcados 
mai s freqiientemente pela ser ie - I anxi / do que pela seri e 
- I dxu/ . (Cf. F irbas) 

Torna- se tambem aparente que o contraste entr e a 
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sufixa9ao V 0Ca1 i Ca OU nula, por Uffi lade, e as series 
- I anxi/ ou - I dxu/, pelo outro, tern que ver com a apre
senta9ao de nova informa9ao; no estudo do discurso Ma
mainde elaborado por Kingston ficou demonstrado que os 
{tens que introduzem novas e importantes informa9oes sao 
geralmente marcados pela serie - I dxu/, aqueles de im -
portante informa9ao repetida, pela serie - I anxi/ e aque
les de informa9ao pOUCO importante OU pela serie VOCalica 
OU sem marcador. Esta hipotese, tambem, nao e total
mente satisfatoria, pois admite que um narrador possa 
com freqliencia super que uma informa9ao hem conhecida, 
embora nao mencionada anteriormente no discurso, nao 
seja "nova", introduzindo a mesma portanto com a serie 
- I anxi/ em vez de -/ dxu/. 

Surge mais um problema quando as mesmas series 
de sufixos aparecem em conetivos; nos conetivos mais co
muns se dao no case de discurso enfatico; nos conetivos 

..... 
menos comuns ocorrem com freqi.iencia. Aplicando-se o 
conceito de enfase, portanto, aos sufixos referenciais co
me grupo, torna-se evidente que a serie -/anxi/ e usada 
mais em situac;oes enfaticas que a serie -/ dxu/, e que, 
dentre os dois gr up o s, as formas em -/a/ (-/anxa/, 
- I dxa/ > sao usadas mais freqilentemente em ambientes 
altamente enfaticos. 

Estas duas ultimas considerac;oes se juntam para 
indicar um sistema pelo qual, no discurso Mamainde, os 
participantes (a tores numa narrativa), aderec;os (ambien
te f1sico ou objetos inanimados) e outras relac;oes (tempo, 
distancia, lugar, etc. ) sao marcados com respeito a sua 
relativa importancia em dado memento no discurso. Os 
participantes de maier relevo - -i. e. , personagens princi
pais, herois, bandidos-- sao marcados mais consistente
mente pela serie - I anxi/ ; OS participantes secundarios OU 
aderec;os (mais ou menos incidentais na historia) levam 
sufixos das series - I dxu/ OU vocalica. 0 quadro poe este 
fato em relevo. (Determinados morfemas, tem-se nota
do, sao especfficos na serie em que co-ocorrem; p. ex. , 
/ni/- 'neste sentido' e /haugx/ - 'alhures' vem seguidos 
sempre de -anxi). 
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0 estudo destes diversos fatores, relacionados entre 
si, revela que nao ha uma so resposta ao mesmo tempo 
facil e adequada; pelo contrario, a escolha de serie e va
riante a serem usadas em determinado caso depende de 
varias escolhas menores na area de oposic;oes distintas, 
mas interrelacionadas, e de um sistema de modos. Segue 
um elenco das referidas areas: 

1) Informa<;ao. Este fator determina a escolha, em 
qualquer momento de uma narrativa, entre a introduc;ao de 
uma forma (seja a modo de informac;ao nova ou ja referi
da, ou para fins de esclarecimento) e a supressao dames-
ma. 

+ informac;ao: aparece uma forma na estrutura de 
superf:lcie. 

. -- informac;ao: nenhuma forma aparece na estrutura 
de superf1cie. 

Os fatores assim relacionados desempenham papel 
importante na existencia OU nao de uma forma:-. - lnfor
mac;ao indica a) que a referida forma ja nao figura no dis
curso, ou b) que a forma e tematica, no qual caso esta 
marcada de maneira impl1cita ou expl:lcita no sistema 
pronominal do verbo. 

2) Referencia. Este fa tor 1) define se determinada 
forma constitui :ltem de informac;ao relativamente impor
tante OU nao; e ii) determina, se importante, qual a base 
da sua importancia. 

A • 
+ referenc1a: 

- ref erencia: 

A • -as formas com + referenc1a sao mar-
cadas pelas series - I dxu/ OU - I anxi/, 
segundo for determinado pelos sub
-sistemas referenciais. 

A - -as formas com -referencia nao sao 
marcadas por estas series mas po
dem levar um afixo do sistema de 
modos. 

As formas com -referencia sao marcadas, portanto, 
como tematicas. 
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115) a) hugx 
espingarda 
tema 

dxu - namwa 
conseguir - ele passado 
rema 

'ele conseguiu uma espingarda' (-referencia) 

e b) hugx - dxu dxu - namwa 
espingarda SR conseguir - ele passado 
rema tema 

..... 
'foi uma espingarda que ele conseguiu' (+ refe rencia) 

Se um Mamainde deseja introduzir dois ou mais 
{tens de informac;ao, na qualidade de IlOVOS OU rematiCOS, 
empregam-se normalmente sistemas de repeti9oes dando 
como resultado geral a presenc;a em cada clausula de um 
elemento de informa9ao nova. 

116) /Dxunamwa. 
Ele conseguiu(-a). 
(rematico) 

Hugxdxu 
Uma espingarda 
(rematico) 

Haianxi 
Ele 
(rematico) 

dxunamwa. I 
ele conseguiu-a. 
(tematico) 

dxunamwa. 
ele conseguiu. 
(tematico) 

Em geral, a perspectiva da fala (Danes, p. 134) em 
l:lngua Ma mainde nao se consegue atraves de uma divisao 
bipartida da sentenc;a , com elemento tematico inicial, se
nao mediante 0 emprego de sufixos referenciais. 

A ausencia absoluta de sufixo referencial OU de for
ma nominal e sinal de tratamento tematico ; a presenc;a do 
sufixo referencial e sinal de forma rematica. Por este 
motivo' a ausencia de forma nominal na forma m{nima da 
clausula, a FV, indica a rematicidade do elemento verbal. 

A escolha entre quais das duas series de sufixo re
ferencial, - I dxu/ ou - I anxi/ ira apa recer na qualidade de 
exponente. d!1- + refer~nci~, base~a-se el11 uma ou m~is das 
tres opos19oes de mutua 1ntera9ao: a enfase, a anafora e 
a exatidao. Parece nao haver ordem entre estas tres; se 
uma ou mais delas possui + caracter1stica, a referencia 
sera exposta pela serie - I anxi/. Se nenhuma delas possui 
+ caracter1stica, a referencia sera exp 0 st a pela serie 
-/dxu/. 
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A - , • ..., ,... 

As tres oposi9oe s de mutua intera c;ao sao: 

i) ~nfase: As forma s com + enfase costumam ser 
r ealizadas por - I anxi/ ; as com - enfase,, por - I dxu I. 

ii) Anafora: As formas com + anafora costumam 
ser marcadas por -/ anxi/; as com - anafora,, por - / dxu / . 

iii) Exatidao: As formas com + exatidao levam su
fixo - I anxi/ com ma is freq ii enc i a que as formas com 
- exatidao. 

Estas sub-oposic;oes referenciais,, pois parecem co
laborar entre si sem ordem espec1fica . Na pratica,, exis
tem nove situac;oes diversas que,, por motivos exemplifi
cados no quadro a seguir 117), produzem uma ou outra das 
series - / dxu/ OU - I anxi / . 

No quadro que segue ,, P = pe rsonagens primarias; 
S = personagens secundarias e adere c;os. C <;>nforme este 
USO, as 11 personagens primarias11 sao OS atores principais 
da na rrativa (p. ex. , heroi, bandido, etc.) . As persona
gens secundarias sao a tores incidentais no discurso, e 0 

termo "aderec;o" se refere ao cenario (p . ex.; ambiente 
geografico) ou aos objetos inanimados usados ou m en cio
nados pelas pe rsonagens. 0 signo + ou - indica que deter
minada oposi9ao e especificamente positiva OU negativa; e 
0 ponto (. ) indica que a referida oposic;ao pa r e ce nao fun -

..... 
cionar naquel e ca so. 0 signo ( +) ou (- ) entre pa renteses 
significa o provavel grau de + ou - de determinado sis te
m a , existindo ainda na analise um elemento de duvida. 

117) 
1 Ocasiao no discur so Ana- Exa - t n- F orm as de 

fora t idao fase superf1cie 
r e sulta nte s 

1 lntrodU<;ao nor mal par a P, S. - ( -) . - dxu 
2 Seqiiencia nor mal pa r a S; . . - - dxu 

OU 

3 Degrada9a o contra stiva de P . 
4 Referencia a uma classe geral 

em vez de um objeto espec1fico ; . - . - dxu 
OU 

5 Referencia nao esp ec1fica a P . 
6 Sequencia normal para P . + + + - an xi 
7 Seqiiencia normal para S. + + . - anxi 
8 Introdu<_;ao anafori ca P, s. + + ( + ) - anxi 
9 lntrodu9ao contrastiva P , s. + ( +) + - anxi 
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Utiliza-se em raras ocasioes a degrada9ao contras
tiva de P(3) para indicar que um participante primario nao 
e focal naquele momento da narrativa. 

Semelhantemente, a referencia nao-espec1fica a P(5) 
e usada para indi car generalidade dentro de uma classe. 
Num texto, por exemplo, cujo heroi era paje, o tal heroi 
em determinado momento se alia a um grupo de pajes. 
Nesta altura o grupo e marcado por -/ dxu/, (se hem que o 
heroi e membro do grupo) para ilustrar que neste momen
ta nao se deve especificar 0 heroi. 

Ja foi mencionada a introdu9ao anaforica a P ou S 
(8) : o falante pressupoe que seu ouvinte tenha conheci
mentos previos nao apresentados anteriormente no dis 
curso. 

A introduc;ao contrastiva (9) emprega-se geralmente 
..... . -para por em relevo a apar19ao de uma personagem espe-

cial . 
Do quadro 117) e poss1vel elaborar um <iuadro mais 

geral, empregando-se o conceito de 11 importancia 11 para 
- • ._ A 

abranger as oposi9oes "exat1dao" e "enfase" . Tal quadro 
indica a interrelac;ao entre importancia e referencia ana
forica. 

118 ) " 
..... . 

Importanc1a 
Baixa Normal Alta 

+ referencia anaforica -dxu . -anx1 -anxa 
- referencia anaforica - tJ -dxu -anxi 

Pode se ver que o complexo geral de sistemas e al -
, ' -tamente sens1vel as menores altera9oes de ponto de vista, 

especialmente no que diz respeito aquilo que 0 falante su
poe que seus ouvintes saibam OU lembrem. Assim e que 
as formas nominais nos discursos sao freqiientemente in
troduzidas com uma serie referencial e posteriormente 
ajustadas a outra atraves da formula de repeti9ao a medi
da que o narrador repensa conscientemente as relac;oes do 
ca so. 

Nao surpreende descobrir que certos morfemas sao 
espec{ficos com respeito ao sufixo referencial que os deve 
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seguir, ou exibem uma marcada preferencia por um ou 
outro deles. Por exemplo, /dxai/- 'eu' e -/nu/- 'futuro' -costumam levar a serie -/dxu/. No caso de /dxai/-, OS 

Mamainde nao gostam de chamar aten9ao a si ~esmos; 
por isso o falante usa formas menos enfaticas, menos im
portantes, quando se refere a si mesmo, e formas mais 
enfaticas quando se refere a outras pessoas. De igual 
maneira, nenhum dos Mamainde se atreve a vaticinar, so
bre 0 futuro, e por is so e costume escolher a caracteri's
tica de - exa tidao para - I nu I - . 

~emelhantemente, seria quase impossi'vel acrescen
tar os sufixos - I dxu/ apos afixos de ordem 5 e 6, como 
por exemplo -/ iamx/ - , -/ sox/-, -I dox/ - , e -/ g2:_ux/ - , 
-lg]:_/-, uma vez que estes indicam respectivamente con-.... 
traste e enf ase. 

A colec;ao completa de material textual a base do 
qual se deduzem as referidas oposic;oes soma umas 6000 
clausulas. Este material abrange textos de diversos nar
radores. Cada um .destes emprega os sufixos referenciais 
de um modo um pouco diferente dos outros; o quadro a 
seguir proporciona uma ideia aproximada do uso relativo 
das tres series principais em discursos t!picos de maior 
extensao. 

119 Sele9oes referenciais 

+ referencia ..... . 
Participantes: - ref erenc1a 

-anxi -dxu 

Participantes primarios 69 o/o 10% 21% 
Participantes secundarios 35 % 33% 32 % 
Adere9os 32% 41 % 27 % 
Total 42% 30o/o 28 o/o 

Ve-se que uma media de aproximadamente 70% de 
todas as formas nominais leva ind1cio de + referencia. 
- I dxu/ e - I anxi/ ocorrem em re 1 a 9 a o mais ou menos 
equivalente no caso de aderec;os e participantes secunda
rios, ao passo que - I anxi/ ultrapassa - I dxu/ por uma re
lac;ao de 7 a 1 entre os participantes primarios. 

Do estudo do mesmo texto, observa-se que o perso-
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nagem principal e introduzido pela primeira vez com 0 

sufixo -/ dxu/, mas que em todas as referencias subse
qlientes e marcado por - I anxi/ (7 5 o/o dos casos) ou ocorre 
sem marcador (25o/o dos casos). 

As expressoes nominais referentes a personagens 
que nao sejam 0 heroi OU protagonista, mantem 0 sufixo 
-/dxu/ apos sua introdu9ao em 30 % dos casos, adotam 
-/anxi/ em 30 %, e ocorrem em 40% sem marcador. 

Este fato exemplifica a diferenc;a em importancia 
entre as duas classes fundamentais atraves da diminui9ao 
do USO de -/anxi/ nas OCOrrencias subseqi.ientes de . nomi
nal secundario. Note-se outrossim o aumento de formas 
com (- referencia): 25 % no ca so do heroi e 4 O % no dos 
personagens secundarios. 

Na cole9ao completa de textos estudados, ha uns 
poucos exemplos em que e imposs1vel decifrar quais das 
sub-oposi9oes referenciais determinam a escolha de sufi
xo referencial. Nestes casos, parece-nos que a gramati
ca deve resolver a duvida. Elaborou-f:!e, pois, uma expli
ca9ao que funciona satisfatoriamente na maioria dos ca
sos, aplicando-se portanto aqueles casos que carecem de 
indica9oes externas. 

, 

3) 0 sistema de modo. 0 sistema de mo do funciona 
independentemente das oposi9oes acima referidas. Indica 
as emo9oes e rea9oe_s do falante perante o seu assunto. O 
modo se expressa atraves dos elementos vocalicos das 
series referenciais: (v. p. 66) para 0 elenco completo 
destes. 

As formas neutrais, no que diz respeito a modo, sao 
- I dxu./ e -I anxi/ naquelas series, e ausencia de marcador 
no caso de - referencia. 

As formas com -/a/(-/a/, -/dxa/, -/anxa/) indicam 
enfase de modo. Esta faceta independe da oposi9ao "enfa
se" antes referida, a qual se refere a natureza enfatica da 
forma dentro do discurso em vez da atitude do narrador 
perante aquela forma. ti: portanto poss1vel que uma forma 
possua (- referencia) mas receba a enfase de modo indica
da por -/a/. 

73 



As formas com -/ e/ expressam suave humor, in
certeza ou intensidade. 

As formas com - I au I sugerem imperfei9ao; apare
cem de preferencia em listas, trechos medidativos, ou 
para fins humor1sticos. 

As formas com - I ii, - I ii indicam imperfei9ao. A 
forma (- referencia) -/i/ e utilizada quase que exclusiva
mente em listas. - / dxi/ e muito infrequente; - I anxi/, 
forma neutral na sua propria serie, nao pode ser usada 
em palavras isoladas. 

As formas com -u tern conota9ao ainda nao identifi
cada. 

A sele9ao geral de oposi9oes pode ser diagram.ada 
da seguinte maneira: (N indica forma nominal): 

120) 

INFORMA<;AO 

-/~+ 
Nenhuma forma REFER~NCIA 
realizada na 
estrutura de 
superfl'cie 

SISTEMA DE MODO 

+ 

N-~ 

zada, mas 
so com sufi
xos de modo. 

+ A forma nominal esta 
presente na estrutura de 
superfl'cie, com series 
de afixos a serem deter
minadas par categorias 
referenciais 

" CATEGORIAS REFERENCIAIS 

+ 

N-a 
N-[ 
N-e 
N-au 

SISTEMA DE MODO SISTEMA DE MODO 

(N-u) + 

N-dxu N-dxa N-anxi 
N-dxi 
N-dxau 
N-dxe 

+ 

N-anxa 
N-anxe 
N-anxau 

(N-anxu) 

u sando - I a/ 'enfase' como representante dos sufi
xos (+ modo) e o tema /hugx/- 'arco', podemos resumir o 
significado aproximado de tudas as form.as poss1veis da 
seguinte maneira: 
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121) /hugx-0 I I 0 arco' J a tera sido mencionado anteri
ormente mas e introduzido nesta altura 
para provaveis fins de repetic;ao, ou para 
esclarecer uma rela9ao de ator-alvo. Em 
caso de ocorrencia inicial, e marcado co
mo elemento nao-importante no discurso, 

/hugx-a/ Como acima explicado, mas com maior 
A 

enfase da parte do falante. 

/hugx-dxu/ 1) Forma falada isoladamente. 
2) Forma nova no discurso; e impos

si'vel nesta altura determinar sua 
A 

relativa importancia. 
3) Embora nao nova na narrativa, e de 

importancia secundaria. 
A 

4) Embora de importancia central em 
OUtro mom en to I e nesta altura mui
to sem importancia. 

5) 0 narrador se mostra deliberada-- '· mente nao-espec1f1co com respeito 
ao arco. 

/hugx-dxa/ Variante do anterior determinada par 
modo. U sada geralmente num sentido 
altamente contrastivo: (um arco -- nao 
uma flecha) 

/hugx-anxi/ 1) 0 mesmo arco mencionado anteri
ormente. ~ prova velmente (mas 
nao necessariamente) cent r a 1 na 
narrativa. 

2) Se e menc;ao inicial de "arco" no 
discurso, tal forma indica introdu
c;ao enfatica. 

3) Embora o "arco" seja elemento no-
. - ~ vo no d1scurso, nao e nova na ex-

" periencia do ouvinte, o qual sabe 
instintivamente a que area se refe
re. 

4) Um arco espec{fico, em contraste - , com um area nao-espec1fico. 
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/hugx-anxa/ 
. ..... 

Forma -anx1 com enfase especial, re-
servada comumente para uso exclusivo 
de participantes principais. 

Os afixos referenciais em conetivos nao exibem a 
mesma sele9ao que os destinados a nominais, pois cada 
conetivo e espec1fico no que diz respeito ao sufixo refe
rencial que admite (cf. 78, 79)). 

A es co 1 ha nesse ca so fica entre ( + referencia), 
(- referencia) e modo. Os conetivos com (- referencia) - ., - .-sao tematicos, ou, pelo menos, nao-rematicos. Nos co-
netivos marcados referencialmente, e 0 elemento coneti
vo (e nao 0 elemento verbal) que leva marcador rematico. 
A diferen9a, portanto, entre 

122) a) /xai-a-kadox/ 
ir eu depois 

conetivo 
'depois que eu fui ..• ' 

e b) /xai - a - kadox - anxi/ 
ir - eu -depois - SR 'foi entao que eu fui ... ' 

e 0 contraste entre a rematicidade do conetivo do segundo 
exemplo e o do primeiro. 

As altera9oes de modo sao marcadas, como no caso 
do elemento nominal. 

AP~NDICE 

Texto Mamainde ilustrativQ do uso de sufixos refe
renciais em discursos. (Os numeros entre parenteses se 
referem a notas. ) 

- kadox naimxn - kadox, -.••. sed halo 
Nn 

-- na 
Vb - con (1) Vb con.(1) Nn (2) 

disse ele - entao 
, 

so - entao sertao - grande 

dx.2, - dx_! - kadox, -on<; - anxa, yana - anxa 
Vb Vb con (1) Nn SR (3) Nn SR (3) 
morrer - deitar - entao onc;a -

eu - ndxawxa. 
Vb - afixo 
Viu ele - passado 

76 



Depois de dizer isso, pois, ele se deitou, morrendo, no - . sertao, quando viu aquela on9a. 

eu - kadox, 
Vb -wn -ver - entao 

wi - loxn - dxen - la ta wi 
Vb - prn - aux - afixo (4) 
comer - nos - quase - ele esta 

n - imdxawxa. 
Vb - afixo 
fazer ele - passado 

Entao ele disse, "Ela nos vai comer!" 

Wi - loxn - dxen - lxan - dawxi 
Vb - prn - aux aux afixo (4) 
comer - nos - quase - provavelmente - ele esta 

n 
Vb 

- ' - kadox hai - anxi, waxnim - sogxa 
- con (1) Nn SR (5) Vb nomlzr 

- auha - anxa 
afixo SR (6) 

fazer entao este - pessoa - mesma 

he - ndxawxa 
Vb - afixo 
falou ele - passado 

Havendo dito, "Ela nos vai comer provavelmente." esta 
pessoa, o mesmo paje de quern lhes falei antes, falou. 

hed - kadox yana - anxi wj - da - dxaxhimwi 
Vb con Nn SR (7) Vb - prn neg imper (4) 
falar - entao on9a comer - me nao 

Ele falou alto: 11 0n9a! Nao me coma! 

Haugx - anxi yaud - simwi 
Nn SR (8) Vb imper (4) 
em outro lugar esteja 

Va morar em outro lugar! 

NagaY_!xn 
Nn (9) 

wi - ·da - dxen - hawi n - imdxawxa -Vb - prn - aux - afixo (4) Vb - afixo 
gente comer .me ira (acho) fez ele - passado. 

Gente vai me comer, eu acho!" ·ele disse. 
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na - IDtl'gx yana - anxa wanum - se - ndxawxa 
Vb - con (10) Nn - SR (11) Vb Vb afixo 
fazer - assim onc;a - bonita - falar_ ele - passado 

wanum - se - ndxawxa 
Vb Vb afixo 
bonita - falar ele - passado 

E assim foi que a onc;a estava disposta a fazer isto. Ela 
estava disposta a isso. 

N - kadox - anxi naimxn - kadox - anxi waxnim 
Vb - con - SR (12) Vb con SR (12) Vb 
fazer - entao 

, 
so 

- ta 
nmlzr 
grupo 

- anxa wenn 
SR (6) Nn (13) -en tao 

-- entao 

waxnim - ta 
Vb _nmlzr 

. , 
paJe grupo 

dxo 
Vb 

- dxa -
Vb 

- ndxawxa. 
afixo 

morrer; deitar - ele - passado 

- anxi 
SR (14) 

, 

Born, depois dis so, entao o grupo de pajes, aqueles que 
eram pajes naquele tempo, estavam deitados, morrendo, 
doentes. 

Dxo - .dxa - -Vb Vb 
morrer - dei tar - ele 

Doentes, morrendo. 

waxnim - ta 

- ndxawxa. 
afixo 

- passado 

-- a Wenn 
Nn (13) Vb nmlzr SR (15) -en tao 

. , 
paJe grupo 

waxnim - ta 
Vb nmlzr . , 
paJe grupo 

- sihi 
afixo 

- di - anxi dxo - dxa - ndxawxa. - -afixo SR ( 16) Vb Vb afixo 
- deduziu - distante morrer - deitar - ele - passado 

Entao o grupo de pajes, os pajes velhos daquele tempo, 
estavam deitados, doe~tes, morrendo. 
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Taxwen xain kadox taxwen xa 1n - kadox dxo - -Nn (17) Vb con (1) Nn (1 7) Vb con (1) Vb 
selva . - selva . -ir en tao ir - entao m orrer 

ka dox lida - dxagx-u dxa - ndxa wxa . - -
con (1) Vb con (18) Vb a fixo -- entao sa ir um pouco deitar el e - passado 

Foram embora para a selva; foram embor a para a selva, 
e, ao sairem, ficaram doentes e de ita ram . 

NOTA 

1. 0 autor que col heu os dados em var ias v iagens ao campo entre 1 965 e 
1 973 sob auspl'cios do Summer Institute of Linguisti cs, em fun9ao dos conve
nios cel ebrados com o Museu Nacional do R io · de Janeiro e o Ministerio do 
Interior - Funda9ao do !ndio , agr adece a estas orga;s. Agradece outross im 
o Prof. M. Gar man, da Universidade de Reading para suas sugestoes valio 
sas ao l on go da prepara9ao do presente trabalho. 

I "' 
NOTAS AO APENDIC"'E 

Este trecho e da fita 7 : Luciano: "Na~.rativas sohre Pajes" , linha s 
175-200. 

(1) 0 conetivo fica na for ma n eut ral , scm s ufixo referencial. Ist o ..... 
desl oca a enfase para o elemen to verbal em vcz do el emento conetivo. 

I 

( 2) 0 sertao nao foi menc ionado antcriormcntc nest e t exto . A auscn-
cia da flexao esperada, -dxu, indica quc 0 sertao e elcme nto nao- focal na 
narrativa . 

(3) Em contraste com (2), e csta a primeira mcn<;ao da On Ga e leva a 
forma de enfasc maxima. Isto pode significa r que o narrador sabia que to
dos os seus ouvintes esperavam a introdu 9ao da on~a neste momcnto; mais 
plausl'vel , contudo, e a suposic,:ao de que e la scja apresentada dramatica
mente como participante importante (e perigosa! ). 

A repeti 9ao de "on9a" atraves do USO de varias formas, e caracter1sti
ca comum da l ingua. 

(4) -/wi /- e -/nxi/ - indicam a fala direta . 

(5) " Este" e, como nos sugcre o paralelismo, o pajc, figura central da 
narrativa quc ja foi mencionado varias vezes anteriorrnen te. -/anxi / e a 
forma normal. 
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(6) A forma de enfase especial c comum no caso de figuras centrais, 
especialmente quando outros afixos (p. ex., -/auha/-) sao acrescentados no 
sentido de igualar o ator com um ator ja mencionado. 

(7) Forma anaforica normal , uma vez introduzida a on9a. 

(8) /haugx/ - vem sempre seguido de - I anxi/ ; nun ca - I dxu I. 

(9) A Ausencia de sufixo referencial neste caso indica que, embora 
seja essencial a presen9a de uma forma de "gente 11 para evitar confusoes, 
nao constitui informa9ao importante. Nao importa a identidade da gente; so 
importa que nao sejam on9as! 

(10) A forma mais com um deste conetivo leva sufixo refer enc i a 1 
- I anxu I, o qual parece especffico neste morfema, rel:lquia ta 1 v e z de um 
morfema antigamente comum. Tambem ocorre freqilentemente com -/anxi/ 
ou -/anxa/. 

ente. 

.... 
(11) A on9a continua levando marcador de importancia. 

(12) Aqui o conetivo leva sufixo referencial, ind:lcio de enfase consci -

(13) /Wenn / e tipicamente nao-afixado no tempo passado. 

(14) A forma esperada; cf. nota (5). 

(15) A forma -a indica vacila9ao. 

(16) A forma esperada; cf. nota (5). V. uso dos sufixos -/sihi/- e 
-I di/- no sentido de re-.estabelecer a narrativa na sua moldura historica. 

(17) A selva bem como o sertao (2) e de relativamente pouca impor
tancia. As FN locativas-adverbia is carecem frequentemente de sufixo refe
rencial. 

(18) 0 sufixo -u e de importancia d esconhecida; cf. (10), com 0 qual 
bem pode haver a ssocia9ao. 
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Repetição em Kayabí 

ROSE DOBSON 

O. A finalidade do presente estudo é descrever as carac
terísticas de repetição no discurso da línguã Kayabí. A 
repetição se manifesta em todos os níveis da estrutura 
gramatical, que incluem cinco unidades básicas em várias 
funções semânticas. 

Predomina em: -Coesao - -lntroduÇáo de informaçao nova 
Foco 
Esclarecimento 
i!:nfase 

..... . 
Semant1ca 

1. A repetição liga os elementos do discurso em unidade - - , completa. Fu,nciona como coesao que gera a relaçao mu -
tua dos parágrafos e seções no discurso . 

...., , .... . 
As oraçoes e os per1odos sao as unidades geralmen-

te repetidas para dar coesão. O texto no apêndice ilustra 
isto. ~ dado como introdução (períodos 1, 2) o desfecho 
da narrativa toda, e este se repete quando recomeça o en
redo principal depois do sub-enredo (períodos 59-60) e se 
repete de novo como conclusão ao fim do :discurso (perío
dos 73-74). 

83 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Segue o mesmo padrão no sub-enredo do mesmo 
texto. Dá-se o desfecho primeiro (período 21-22); é re
petido no fim do sub-enredo (período 51) e . de novo no fim 
do parágrafo que liga o sub-enredo com o enredo princi
pal, ldgo antes de reassumir o enredo principal (período 
58). . 

"' -No texto no apendice, uma declaraçao do enredo 
principal (período 15) é repetida no sub-enredo, relacio
nando mutuamente às duas seções (período 54). 

~ freqüente achar no Último parágrafo a repetição 
de uma oração encontrada anteriormente no texto. 

Num texto, a primeira declaração da montagem foi 
repetida como conclusão • 

1) nipo a' e 
nat 

• 'e'yi-a a-kyje tee 
antepassados 3s-estar com medo só 

. . 2 
i-u1 
ele-de3 

'Os antepassados tinham medo dele.' 

'gã a-kyje ete 

,. 

eles 3s-estar com medo verdadeiramente 
fh 

i-u1 nipo a'e 
ele-de nat 

'Eles verdadeiramente tinham medo dele.' 

Num outro texto, o Último período da primeira seção 
foi repetido como o Último do texto. 
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2) a'erãu o-ko-u i-mogy 
portanto at 3s/ o-ficar com 

' -au-ukar -e'em-a • · oko1 ai'i 
-vr-perm-neg -vn at tp 

'Portanto ele não a deixou ficar com ele. ' 

'miar-a 
onça in 

kyna - kywyr-' i -dela-irmao-dim 
f m 



i-mogy-au-ukar-e'em-a okol ai'i 
3s/ o-ficar com-vn-perm-neg-vn at tp 

'A onça não a deixou ficar com o irmão dela. ' 

Muitas vezes os participantes são reidentificados no 
ponto em que o narrador retoma o enredo principal depois 
de ter mencionado fatos antecedentes do sub-enredo. Em 
muitos casos, no . início do parágrafo, os participantes são 
reidentificados, pelo menos por pronome livre. 

2. A introdução de vários tipos de informação nova exige . - . repet1çao. 
A identificação do cenário ou o desenvolvimento de 

uma idéia exige a apresentação de informação nova. Esta 
inclui o tema, os participantes e a informação geral ne
cessária à sua introdução. 

Na apresentação do tema, a apresentação ocorre em 
uma das formas seguintes. 

1) A repetição da primeira ora ç ã o toda, menos 
umas partes menores ou com adições mínimas. 

3) , 'awamue je-je-mu'e-i te-ko-u 

, agora eu-ref-ensino-vna ls-cont-vn 

yrupern-a apo-are 
peneira-in fazer-rel 

'awamue je-je-mu' e-au te-ko-u 
agora eu-ref-ensino-vn ls-cont-vn 

yrupein-a apo-are 
peneira-in fazer-rel 

'Agora estou aprendendo a fazer peneiras. 1 

4) amyneJU powan-a -algodao fiar-vn 

arnyneju powan-a te-ko-u -algodao fiar-vn 1 s-cont-vn 

'Fio algodão. 1 
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.. 
5) i-juka-pyr-a o-o-au ore-e 

6) 

3o-matar-nom-vn 3s-ir-vn nós excl-para 

rakue 
tpd 
nat 

.. 
i-juka-pyr-a o-o-au 
3o-matar-nom-vn 3s-ir-vn 

ore-e 
nós excl ":'para 

rakue 
tpd 
nat 

'Aquele que mais tarde foi morto foi 
buscar-nos. ' 

tujuk-a -wa u-apo Jaapepo-ramu 
barro-in eles 3s/o-fazer pote-para 

f m 

tujuk-a -wa u-apo Jaapepo-ramu 
barro-in eles 3s/o-fazer pote-para 

f m 

kyn 
m/n 

kyn 
m/n 

1 Eles fizeram barro para os potes de barro. 1 

2) A paráfrase ou uma expansão . -· 7) nanuara kwa11 -a py1wary-a 
naquele tempo muitos-in gripe-in 

u-apisi uwawyje tee 
3s/o-matar dum~ vez 

'Naquele tempo a gripe matou muitos duma vez. 1 

pytwary 1e 1yt-a apisi-au 
gripe antepassados-nm matar-vn 

'A gripe matou os antepassados.' 

8) kwiaba-pe te-o-ali at• i kyn 
Cuiabá-a ls-ir-vn at-tp m/m 

'Fui a Cuiabá. ' 

kyna 
ela 
f m 

. .. 
Je-r-ero-o-au 
lo-io-concom -ir-vn 

'Ela me levou.' 



9) ore futa nipo a' e numiamu 
nós excl verdadeiramente nat contrário 

1 Eles verdadeiramente tinham sido Kayabí. 1 

ore futa nipo a' e 
nós excl verdadeiramente nat 

apiaka-ramu 
Apiaca-tornar-se 

rakue 
tpd 
nat 

1 Eles foram verdadeiramente KayabÍ mas se 
tornaram Apiacá. 1 

1 O) ipira 
peixe 

-wa -· er-u-a ku1ma 1 e 
eles 
f m 

concom-vir-vn homem 

'Os homens trazem peixe. 1 

ipira r-er-u-a 
peixe io-concom-vir-vn 

'Eles trazem peixe., . 

11) miar-a o-ko jer-ewiri rat1i 
onça-in 3s-estar mim-atrás tp nat 

'A onça estava atrás de mim. 1 

miar-a o"'."o-au jer-upisika 
onça-in 3s-ir-vn mim-seguir 

1A onça me seguia. 1 

-wa 
eles 
f m 

3) O enunciar da palavra principal com a repetição 
imediata dela numa oração, (vide exemplos 12 e 13). ou 
uma oração introdutória mais a repetição da palavra prin
cipal num período elíptico como no (14) e (15). 

12) kunumi-a kunumi-a pe-juka ..... 
menino-in menino-in voces-matar 

..... . ..... 
10 nene va1 matar voces.' 
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13) ka'i-ãl-a ka'i-ãl-a 
macaco-dentes-in macaco-dentes-in 

i-apo-u kunumi-akyr-a-upe jepi 
3s/ o-fazer-vn menino-novo-in-para hab 

. ....,. .... ,,. . . 
ka 11-a1-uu Jep1 
macaco-dentes-aum hab 

'Fazemos um colar de grandes dentes de ..... 
macaco para nossos nenes. ' 

14) tajau-'waw-a taakwar-a r taakwat 
porco-ins-in taquara -in h/ m taquara 

'Usa-se a ponta de taquara para matar porcos.' 

15) amyrieju-a je o-powan ikue kyn amyneju 
algodão-in eu ls-fia~ tpd-at m/m algodão 

'Antigamente eu fiava algodão. ' 
, . ~ -

Em alguns textos ha repet1çao da oraçao completa 
além da repetição da palavra principal. 

16) ywyra-par-a te 
madeira-curva-in 

'ore -ma'e-ete -a 
nossa excl-coisa-verdadeira-in 

ywyra-par-a te 
madeira-curva-in 

ore -ma' e -ete -a 
nossa excl-coisa-verdadeira-in 

jepi ywyra-pat 
hab madeira-curva 

'0 arco é verdadeiramente nossa coisa.' 

Na introdução de um participante é comum repetir 
um tagmema muitas vezes. Neste caso o tagmema repeti
do consta de uma só palavra. No texto no apêndice há um 
exemplo. Usa-se, no período 21, um termo de parentesco 
'filho' para referir a um participante. O termo se repete 
em 22 e 23. 
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Em vários casos, a repetição que refere ao partici
pante amplia a informação a respeito dele. 

ore-je futa identifica o paciente como 'nós mesmos' 
e assim amplia o significado para incluir (1-a) e a sua fa
mÍlia e outros ao passo que ore antes podia s i g n i f i c a r 
simplesmente 'nós KayabÍ', mas não exige que o falante 
seja incluído. 

ita'ywype yar-a significa 'a canoa de casca' mas 
yar-a usada anteriormente podia significar qualquer tipo 
de canoa. 

Na apresentação e desenvolvimento de informação 
se usa extensivamente. Pode ser da oração inteira espe
cialmente quando há na oração mais de um tagmema que 
introduz informação nova. No exemplo (1 7) a seção im
portante da oração é repetida com variação mínima. 

17) ko-a 'ifua 1-Jyw-a u-onok-a 
aqui-in pulso 3p-braço-in 3s-cortar-vn 

kyn a' eramu futat 1-Jyw-a 
mim portanto verdadeiramente 3p-braço-in 

i-jyw-a u-onok-a ko-pe 
3p-braço-in 3s-cortar-vn aqui-em 

i-jyw-a u.-onok-a kyn 
3p-braço-in 3s-cortar-om m/ m 

'Ele cortou o braço aqui mesmo.' 

No caso de certos tagmemas repetidos, há dois tipos 
de repetição: 

1) Repetição de informação conhecida com (a for
mação gradual) de informação nova. Normalmente este 
tipo dá primeiramente uma declaração geral, e em segui
da passa ao tipo mais especrfico. 

No exemplo (18) progride da declaração geral para 
â.s específicas em que a informação conhecida é repetida e 
a nova é dada gradualmente. Na primeira oração, a ideia 
geral é de 'nós KayabÍ', na segunda indica em particular 
os irmãos do homem, falante. 
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... 
18) 'aw-a-ui o-o-au ore-pyri 

aqui-in-de 3s-ir-vn nós excl-perto 

'Daqui ele foi visitar a nós Kayabí. ' 

o-karaemã-pyri . o-o-au 
3pe-pertences-perto 3s-ir-vn 

'Ele foi visitar os parentes dele. ' 

2) Repetição de informação nova e importante. Es
te tipo normalmente dá a primeira declaração mais espe
cífica, depois repete a informação mais importante numa 
declaração geral. 

No exemplo (19) progride da específica à geral. A 
segunda declaração geral omite toda a informação exceto 
a mais importante. 

19) a' eramu at1 i t-a 'yr-er o-o-au 
próximo dia pni-filho-ex 3s-ir-vn 

i-mome'u-au kwe-ramu aju-o-ramu 
3s/o-contar-vn lá outro-ir-quando 

'Depois que o outro tinha saído, a criança 
foi lá contar. ' 

... . ... 
o-o-au t-a'yr-er-a 1-mome'u-au 
3s-ir-vn pni-filho-ex-in 3s/ o-contar-vn 

ikue 
tpd 
at 

'A criança foi contar. ' 

• 

No exemplo (20) os detalhes são dados na primeira 
oração e os importantes são repetidos ou parafraseados 
um por um nas duas orações seguintes_, com algo de in
formação nova acresentada em cada uma. 

90 

20-) a' ere nipo a' e 
então nat 

. . 

- . wa-Ju-are 
seu-espinho-rel 
f m 



, 

i- je- py-kutuk-i 
; . ~ . 3s-seu propr10 pe- p1car- vna 

ka ' i - mu- jan- aw-ipe nipo a ' e 
macaco-caus- correr- lugar- em nat 

1 Ele furou seu pé no espinho deles no lugar 
onde os m ·acacos correm. 1 

ka'i-_1wyr-ipe nipo a ' e ka'i - a 
macaco- lugar-em nat macaco-in 

nipo a'e o-ko- u 1 e 1yt-a-upe 
nat 3s-estar-vn antepassado- in"".para 

rakue 
tpd nat 

' No lugar dos macacos, havia macacos para 
o antepassado. ' 

a ' eramu poramu 
portanto 

wã- ju- are 
seu-espinho- rel 
f m 

a-je-py- kutuk- a pãJe agawewi 
3s - seu próprio-pé- picar- vn pajé ainda que 

'Embora el e fosse pajé, el es furar am o pé 
dele com o espinho del es. ' 

3. Além do seu uso em coesão e reidentificação do parti
cipante, a repetição funciona na mudança de foco . 

1) Passa o foco do sub- enredo ao enredo principal 
como no apêndice, períodos 1, 59. 

21) • ai'i kyna WUJa eJa- a oko1 
dela moça deixar- vn at 
f m 

kyna- 'yw- a -' i kyna WUJa eja- a 
dela- pai- in- dim dela moça deixar- vn 
f m f m 

'Quando el a era jovem, seu pai morreu e a 
deixou. ' 
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2) Passa um participante de um papel menor para 
um maior. 

Num texto o jaguar é participante principal somente 
na segunda seção do texto. Apesar de ser mencionado na 
primeira seção, não é introduzido como participante prin-

• 1 -c1pal ate tornar-se em foco na declaraçao de resumo que 
serve como tema ou introdução à segunda seção. 

22) a' ere miar-a-upe 
então onça-in-para 

a-je-ru- 1ar-uka-a nipo a' e 
3s-ref-concom-cair-perm -vn nat 

rakue kyn 
tpd nat m/m 

'Então ele se deixou atacar pela onça.' 

'miar-a kyna-kywyr-a 'u-au -onça-in dela-irmao-in comer-vn 
f m 

1 A onça comeu o irmão dela. ' 

kyna-ui 
dela-de 
f m 

Também ocorre no meio do parágrafo p. repetição 
como foco. No exemplo (23) a declaração é feita na ordem 
que não indica o foco. 

A segunda oração repete, em paráfrase, toda a in
formação essencial e muda a frase pós-posicional à posi
ção inicial da oração que é a posição de foco. 

23) a' eramu 'u-a aja-ui ikue 
portanto vir-vn outro-de tpd at 

1 Ele veio do outro. ' 

we-nyr-er-a-ui 'u-a ikue 
3pe-irmã-ex-in-de vir-vn tpd at 

'Ele veio da sua própria irmã.' 

4. Para esclarecimento. Quando outros participantes são 
introduzidos, há repetição principalmente para reidentifi--car os participantes e assim evitar a confusao do referen-
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te. Se há mudança em papéis que possibilitam a ambi
güidade, é essencial reidentl.ficar um dos participantes. 

Na primeira oração do exemplo (24), o cachorro é o 
paciente, e na segunda, ele torna-se o agente. Se não 
houvesse repetição quando se muda o papel, o ouvinte su
poria que o cachorro continua a ser receptor na segunda -oraçao. 

24) kasoro pyyk-a werewi 
cachorro pegar-vn quase 

'Quase que pegou o cachorro.' 

kasoro i-mu-jan-a kasoro 
cachorro 3s/o-caus-correr-vn cachorro 
10 cachorro a perseguiu.' 

-'ga 
ele 
fh 

No exemplo acima referido há repetição na segunda 
oração para dar mais esclarecimento. "Cachorro" é re
petido na segunda oração para indicar quem é o agente e 
depois é repetido de novo com mais informação (i. e. , o 
cachorro era masculino). 

A repetição com ampliação também serve para 
identificar claramente os participantes que foram intro
duzidos originalmente por pronome. A participante Cata
rina, introduzida pela primeira vez por pronome no perí
odo 1 do texto no apêndice, é identificado por nome só no 
período 60. 

Nos exemplos ( 25) e ( 26), um participante principal 
reconhecido pelos ouvinfes é introduzido por pronome. 

25) kyna wuja eja-a 
ela moça deixar-vn 
f m 

'Ele morreu e a deixou quando ela era jovem. 1 

Katerina kyna wuJa eja-a 
(nome) ela moça deixar-vn 

f m 
we-mi-reko-upe 
3pe-nom-ficar com-para 

'Quando ela era jovem, ele deixou a Catarina 
com a esposa dele. ' 
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26) . ' Je-r- ere-o- au kyna 
ela mim-io-concom- ir- vn 
f m 

'Ela me l evou. ' 

kiã nane ra' e 
ele assim 
f m 

' . ' i - au 
dizer- vn 

Erika kyna- upe 
(nome) el a-a 

f m 

kiã 
ele 
f m 

kyna- upe 
ela- a 
f m 

"'Pois é assim mesmo" el e disse a ela, à 
~rica. ' 

Nos períodos 28 e 29 do apêndic e a identifica ção 
dum participante introduzido por pronome é esclarecida 
por repetição e ampliação. 

27) kiã o - joo•o - au peu- o - ko - ma'e kiã peu 
el e 3s-chorar- vn lá - 3s - está-nom ele lá 
frn f m 

'Aquel e a l i foi quem chorou. ' 

sa'e kiã ' reko- rau • Pey1-a -k1a ...-k1a wuja 
el e ser (nome)-in ele ele moço 
f m f m f m 

• oko1 ai'i 
at pt 

'Foi Peyi, o mais jovem. ' 

- ..... 5. Repeti çao para dar enfase ocorre em diversas formas 
de superfície. 
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1) A oração toda se repete para dar ênfase. 

28) n - a-kyje- i 
neg-l s - temer- neg 

' Não tenho medo. ' 

• 



n-a-kyje-i jepi 
neg-ls-temer-neg hab 

numiamu 
contrário 

1Não tenho medo de ir sozinho. ' 

je n-a-kyje-i jepi 
eu neg-ls-temer-neg hab 

1Não tenho medo. ' 

Nas três orações (de 28), a idéia de não ter medo se 
repete e assim ganha ênfase. O foco está no sujeito da Úl
tima oração no exemplo. O pronome livre está no início 

_. -- , ... 
da oraçao, e desde que esta nao e a posiçao normal para 
uma oração negativa, indica foco. Põe ênfase no fato de 

, -que e o narrador que nao teme, e ao mesmo tempo infere 
. -que apesar disto os outros estao com medo. 

29) o-jo-mo-yk-a 
3 s - re c-ca u s -terminar-vn 

'Ele o terminou. ' 

o-jo-mo-yk-a 
3s-rec-caus-terminar-vn 

'Ele o terminou.' 

o- jo-mo-yk-a-pap 
3s-rec-caus-terminar-vn-comp 

'Ele o terminou.' 

2) Dentro de oração, repetição ou paráfrase ocorre .... 
para dar enfase: 

-oraçao. 
a) repetição de tagmemas inteiros dentro da 

30) u'i fuku u'i fuku 
farinha comprido farinha comprido 

' . r-ero-o-au aJu-ew1r1 
io-concom -ir-vn outro-atrás 

1 Ele seguia ao outro com o recipiente de 
farinha.' 
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Este e um metodo para enfocar ou dar enfase a po-
- I siçao nuclear que normalmente 'Ocorre antes do predicado 

- A e portanto nao pode ser anteposta para dar enfase. 

b) a frase aposta: Em geral esta forma dá mais 
informação ou esclarece informação conhecida. 

31) . -· .. kyna-Jary1- 11 a-mur aja-upe 
dela-vovÓ-dim 3s-dar outro-a 
f m 
1 Sua avó o deu a ela.' 

kyna-upe 
ela-a 
f m 

32) ita-pyu ita-pirag-a-pyu 
pedra-com pedra-vermelha-in-com 

i-kytyk-a 'i-au r 
3s/ o-alisar-vn dizer-vn h/m 

'Ele o alisou com pedras vermelhas.' 

c) a frase elíptica: Esta forma também pode 
esclarecer ou ampliar a informação. 

33) kyna - 1-yw-a kyna 
dela -pai -in ela 
fm fm 

WUJa eJa-a 
moça deixar-vn 

kyna WUJa 
ela moça 
f m 

10 pai dela morreu e a ?eixou quando ela era 
muito jovem. ' 

d) reduplicação de palavra ou morfema: Esta 
forma normalmente funciona para dar intensidade. 
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34) i-piriri-katu-katu-katu-ramu i-ta-a 
3s-abrir-enf-enf-enf-quando 3s/o-colher-vn 

'Quando estiver bem aberto, colha. ' 

35) kunumi-akyr-'i-upe sikÕI-sikÕI-•í 
menino-moço-dirn-para pequeno-pequeno-dim 

• - P. ... tataJu'a- 1111 apo-u 
bracelete-dim fazer-vn 

A 

'Para um nene fazemos um bracelete 
pequenino. ' 



36) mytü-mytün-a 
muito-muito-in 

'gã 
eles 
fh 

-· -nipo a'e tapy'y1sig-a 
nat Apiacá 

1gã o-ko-u rakue 
eles 3s-haver-vn tpd-nat 
fh 

'Havia muitos Apiacá. ' 

6. Mais outra função de repetição é a de indicar as ca
racterísticas de repetição de ação ou duração de tempo ou 
de distância. -Para indicar a açao repetida, as unidades gramati-
cais, o radical ativo ou os ideofones que acompanham o 
verbo se repetem. 

37) ywak-a 'yw-a magai-i rakue r 
céu-in árvore-in cortar-vna tpd h/m 

tyk tyk tyk tyk 
(som de cortar) 

, , ' 'Ele cortou a arvore do ceu. 

38) uwawyje tee nipo a'e 
duma vez nat 

nat 

i-kutu-kutu-kutuk-a nipo a'e rakue 
3s/ o-furar-furar-furar-vn nat tpd nat 

'Ele o fura·va várias vezes. 1 

39) 'u'yw-a 
fiecha-in 

mo-pe-pe-pe-pen-a 
caus-quebrar-quebrar-quebrar-quebrar-vn 

rakue r 
tpd nat h/m 

'Ele esmagou a flecha.' 

A repetição que indica duração, isto é, a extensão 
de tempo óu distância, é do tagmema temporal, do verbo 
de movimento ou da oração completa. 
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40) na- muta- m uta - muta- muta-muta 'up-a 

41) 

42) 

muito tempo deitar- se 

'Ele ficava deitado por muito tempo. 1 

'a'au' i ero- o-i 'a'au-'i 
aqui-dim concom -ir-vna aqui-dim 

ero- o-i ' a ' au- 'i ero- o-i 
concom - ir- vna aqui-dim concom -ir-vna 

' a 'au-'i 
. ero- 0- 1 'a'au-' i 

aqui- dim concom - ir-vna aqui-dim 

ero- o-i 'a ' au- ' i ero-o-i 
concom-i r -vna aqui-dim . concom- 1r- vna 

'Ele o l evou um pouco mais longe, levou um 
pouco mais longe, l evou um pouco mais longe, 
etc. ' 

a'ere Je -i - pirug-a 'jau kyn -entao eu 3o- tecer- vn m/m 
-a'ere Je i - pirug-a jepi kyn -entao eu 3o-tecer- vn hab m/m 

'Então eu vou tecendo, tecendo. 1 

AP~NDICE 

1) kyna wuja eja- a • oko1 ai'i. 
ela moça deixar- vn at tp at 
f m 

kyna- 1yw- a - 1 i. 2) kyna- 1yw-a- 1 i kyna WUJa 
dela-pai-in-dim dela-pai-in-dim ela moça 
f m f m f m 

eJa- a kyna wuja . 3) 
deixar- vn ela moça. 

kyna- fu'am-amue - ramu 
ela- ficar em pé- começar-quando 
f m 

kyna 
ela 
f m 
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WUJa eja-a ikue. 
moça deixar- vn tpd at. 



4) peu 
lá 

oro-je-ka'a-pe 
nossa-própria-mata-a 
excl 

taakwary ka' a -pe 
ribeiro mata-a 

o-o-awu. 
3s-ir-vn 

5) 'aw-a-ui o-o-awu 
aqui-im-de 3s-ir-vn 

ore-pyri. , 
nos-perto 
excl 

6) o-karaemã-pyri o-o-au. 
3pe-pertences-aqui 3s-ir-vn 

7) kyna-jaje- 1 i-pyri 
dela-tia-dim -aqui 
f m 

' o-o-au. 
3s-ir-vn 

8) a' eramu kyna-jaryt-•í-pyri o-o-au. 
dela-avó-dim -perto 3s-ir-vn 

9) kyna-ma' e 
dela-coisa 
f m 

aja-ui ikue. 

' o-o-au peu. 
3s-ir-vn lá 

10) a'erãu •u-a 
vir-vn 

11) we-nyr-a-ui 1u-a ikue. 
outro-de tpd at 3pe-irmã-in-de vir-vn tpd at 

' 12) w-a'yr-er-a-pyri o-o-au. 
3pe-filho-ex-in-perto 3s-ir-vn 

13) Jeupir-a 
(nome)-in 

kynare-mi-ka' mik-i 
dela-nom-bater 
f m 

Lui kiã-•yw-a-ui 
(nome) dele-pai-nm -de 

f m 

w-a'yr-er-a-ui 'u-a. 14) jaruete futa 
3pe-filho-ex-in-de vir-vn com saúde realmente 

·-' •u-a num1au. 
vir-vn contrário 

15) a'ere nipo a'e 
nat 

wã-ju-are 
deles-espinho-na 
f m 

i-je-py-kutuk-i ka 1 i-mu-jan-aw-ipe 
3s/o-ref-pé-furar-vna macaco-caus-correr-nom-em 

nipo rakue. 16) kai-'wyr-ipe nipo a•e ka' i-a 
nat dpt nat macaco-lugar-em nat macaco-in 

nipo a'e o-ko-u 
,. 

'e' y1-a-upe rakue. 
nat 3s-ser-vn antepassado-in-para tpd nat 
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17) a ' eramu poramu wã-ju-are 
del es-espinho-na 
f m 

a - je-py-kutuk- a pãje agawewi. 18) a' e te-a poramu 
3s- ref-pé- furar-in. pajé apesar de 

, 
que so 

a - mara'ne-ramu. 19) up1war a-mara'ne- ramu ee. 
3s-zangado- ficar (espíri tos) 3s-zangado-ficar em 

20) upiwar a-mara'ne-ramu ee. 
(espíritos) 3s - zangado-ficar em 

21) a'eramu t - a'yr-er o-ko esak-e'em okol -pni-filho-ex 3s-ser ver- nao at 

ai'i. 
tp at 

22) t - a'yr- er o-ko esak- e' em okot ai'i. -pni-filho-ex 3s-s.er ver- nao at tp at 

23) t - a'yr - er i - mu-jan- uká-a. 
pni- filho - ex 3s/ o - caus-correr-perm- vn 

24) J eupir- a kyna 
(nome)-in ela 

a - mara' ne-ramu ee. 
3s-zangada- ficar em 

f m 

25) a-je' eg-ay- au i-upe. 
3s- falar - duro- vn ele- a (lhe) 

26) sã•ã kwe 
(você sabe 

i - akag-er-a ereko-a nÜ. 
como ela é com José) 

27) nan a kyna 
pois ela 

a-mara'ne-ramu ee ikue. 
3s- zangada- ficar em tpd at 

28) kiã o - joo'o-au 
ele 3s-chorar-vn 
f m 

peu- o-ko- ma'e kfã 29} sa'e 
~ ... 

peu. k1a reko-rau 
lá-3s-estar- nom el e l á ele estar 

f m fm 

• Pey1- a kíã kfã wuja " oko1 ai'i. 30) - -sa'a 
(nome)-in ele ele moço at tp at 

f m f m 
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kía - kía . 31) ~ 

je- ma' e na k1a 
minha - coisa ele . ele el e p01$ 

f m f m f m 

32) 
_ , -fu' am-amue-a. a'erau wa 

ficar em pé- começar- nem eles 
f m 

kyna - kywyr - ' i - a 
dela-irmão- dim- in 
f m 

ajepeja 'a kyna-ma'e - a 
outro dela-coisa- in 

f m 

kyna - ma' e-a 
dela - coisa - in 
f m 

33) a' eramu ka ' i r - er- u - a u-ata- u. 
3s - caçar-vn macaco io- concom- vir - vn 

i-apisi-au a' e-a kyn. 
3s/ o -matar-vn que-in m /m 

34) a ' e - a a-mur aJa -upe. 
que-in 3s-dar outro-a 

35) -· -kyna-jary1- ' i - a 
dela-avÓ-dim - in 
f m 

a - mur aja-upe kyna- upe. 
3s-dar outro- a ela- a 

f m 

36) a'eramu a - mara'ne- ramu ee. 37) " iroe'warer-are 
3s-zangada- ficar em 

ere- mome1
1 u " .... 

voce-contar 

- ' je' eg-ay-au 
falar-duro - vn 

-kia -ma' e -up·~. 

dele-coisa-a 
f m 

. ' 11-au kyna i-upe. 
dizer- vn ela ele a (lhe) 

f m 

i - upe kía-ma'e- upe 
ele- a (lhe) dele - coisa-a 

f m 

38) -na 
pois . 
assim 

lui 
(nome) 

39) a'eramu at1 i-tete- we 
próximo dia-cedo 

o- ' wy-_a. 40) u' i - a n-u-ero-o-i. - -3s-deixar-vn farinha-in nao-3s-concom-ir-nao 

41) -a'ere 'ag-a kyna-ma'e te futa 
este- in del a-coisa real mente 

f m 

u'i ' r-ero-o-au aja-upe. 42) u'i 
farinha io-concom-ir-vn outro- a farinha 

kyna 
ela 
f m 
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' fuku u'i fuku r-ero-o-au 
comprido farinha comprido io-concom-ir-vn 

aju-ewiri. , 
outro-atras 

43) te o-ko 
3s-ser 

kynar-a'yr-a 
dela-filho-in 
f m 

• oko1 ai' i. 
at tp at 

44) peu peu ajasipyl-ma'e ko-' kynar-a'yr-'i okot 
lá lá matar-nom dela filho-dim at 

f m 

ai'i. 45) 
tp at 

au-' i-a 
aqui-dim-in 
(pertinho) 

u-aranup-a 
3s-crescer-vn 

esak-esak- 1 i 
bonito-boni to-dim 
(bonitinho) 

a'e te o-ko- 1 • 46) we-ki'yr-er-a-rupi. 
3pe-irmão-ex-in-com 

47) n-a-jemi'uar-i. 48) ka'i mutaw-a - -nao-3s-comer-nao macaco mingau-in 

n-a-'u-i. 
não-3s-comer-não 

49) ka'i-y-fer-a 
macaco-caldo-vazio-in 

n-a-'u-i. 
não-3s-comer-não 

50) ay te nipo a-je' eg-a 
duro muito nat 3s-falar-vn 

-· kurma' e-upe. 
homem-a 

51) a'ere ko o-•yw-a 
3pe-pai-in 

okof ai' i kyn. 
at tp at m/m 

r-esak-e' em -a 
. -10-ver-nao 

52) a'eramu al•i t-a'yr-er o-o-au 
próximo dia pni-filho-ex 3s-ir-vn 

i-mome'u-au kwe-ramu aJu-o-ramu. 
3s/o-contar-vn lá outro-ir-quando 

53) o-o-awu 
3s-ir-vn 

t-a'yr-er-a i-mome'u-au ikue. 54) "janer-uw-a 
nosso-pai-in 
incl 

pni-filho-ex-in 3s/ o-contar-vn tpd at 

a-je-py-kutu 'ypyfer-are" 'i-au. 55) i-wuja 
3s-ref-pé-furar toco-em falar-vn 3s-moço 
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... 
o-o-au. 56) o-Jo-mo-mora-nup-a numiãu • 
3s-ir-vn 3s-rec-caus-povo-ouvir-vn contrário 

57) a'ere i-ata-i. 
3s-andar-vna 

58) 'oko o-•yw-a 
at 3pe-pai-in 

• r-esak-e' em-a oko1 ai' i. . -io-ver-nao-vn at tp at 

59) kyna WUJa eJa-a. 6 O) Ka terina kyna 
ela moça deixar-vn 
f m 

wuja eja-a we-mi-re-ko-upe. 

(nome) ela 
fm 

61) ae 
moça deixar-vn 3pe-nom-concom-ser-para pessoa 

-· r-eJa-a kurma'e ra'e. 
io-deixar-vn homem 

62) w-a•yr-a 
3pe-filho-in 

r-eJa-a ae-upe. 63) -ae nanenu 
io-deixar-vn pessoa-para pessoa também -· ... w-a1yr-a r-eja-a kurma'e-upe 'i-au kyn. 
3pe-filho-in io-deixar-vn homem -para falar-vn m/ m 

64) ero-o-au i-mo-nyky-a ereko-u 
concom-ir-vn 3s/ o-caus-pingar-vn cont-vn 

myayta -pype. 
cesto em 

65) awu agawewi myayta 
inchado apesar de cesto 

i -apo-u ee. 66) a 1 e te a wapyrawe tee. 
3s/ o-fazer-vn para 

67) 
~ Temiar-a k1a ero-o-i i-upi-a ikue. 

(nome)-in ele concom -ir-vn 
fm 

3s/o-levar-vn tpd-at 

68) o-tyky-a u-ero-o-ramu ikue. 
3s-pingar-vn 3s-concom-ir-quando tpd at 

69) au katu'i te ae. 
podre 

70) nanamu kwar-o-ramu 
pois assim sol-ir-quando 

1e 1yl-a ero-woem-a ikue kyn. 71) kiã 
antepassado-in concom-chegar-vn tpd at m/m ele 

f m 

103 



' ero-o-au ero-woem-a ikue kyn. 
concom- ir-vn concom- chegar-vn tpd at m/m 

7 2) Temiar-a kiã 
(nome)-in ele 

f m 

' ero-o-au ero-woem -a. 
concom-ir-vn concom - chegar-vn 

73) o-ko 
3s-ser 

kyna 
ela 

WUJa eja - a okot ai' i kyn. 
moça deixar- vn at tp at m/m 

f m 

74) Katerina kyna wuja eJa-a • oko1 ai'i. 
(nome) ela moça deixar-vn at tp at 

75) teapa- 1 irae 
terminar dizer 

Tradução Livre 

O pai de Catarina morreu e deixou- a no tempo em 
que ela estava começando a andar. (1-3) 

Foi visitar os parentes. Visitou a irmã e sua mãe e 
depois foi ver o seu filho que casou com J eupit. Quando 
passava pelo l ugar onde os macacos moram, os espíritos, 
que estavam zangados com ele, picaram o pé dele, apesar 
de que era feiticeiro. (4 - 20) 

No próximo dia, um outro filho foi ao seu irmão pa
ra dar notícia da morte do pai deles . Porém não era pos 
sível (ver o irmão) por que a J eupit tinha br~gado com o 
seu marido e ele foi embora. Portanto não viu o seu pai 
outra vez. (21 - 58) 

Temiat foi buscar o corpo, e apesar do fato que já 
estava inchado e apodrecendo, fez um cesto e levou- o pa
ra casa. Chegou de tardezinha. (58 - 72) 

O pai de Catarina morreu e a deixou quando era me
nininha. (73 - 75) 

NOTAS 

1. O KayabÍ é uma língua da famÍlia Tupí. Há m a is ou menos 200 falan
tes no P a rque Nacional do Xingú e 20 no Rio dos P e ixes. Os dados deste es
tudo foram obtidos num total de 23 meses, durante várias visitas realizadas 
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sob auspícios do Instituto Lingüístico de Verão e de acordo com o seu con
vênio com o Ministério do Interior, a Fundação Nacional do Índio, o Museu 
Nacional do Rio de Janeiro e a Universidade de BrasÍlia. 

2. Os exemplos são escritos na ortografia prática tentativa baseada na 
análise fonêmica arquivada com a Fundação Nacional do Índio e o Instituto 
Lingüístico de Verão em BrasÍlia, D. F . 

3. Na tradução literal de morfemas as abreviaturas são: 

at 
aum 
comp 
concom 
cont 
dim 
enf 
excl 
fh 
fm 
hab 
h/m 
in 
ins 
io 
m/m 
nat 
neg 
nom 
perm 
pl 
pni 
rec 
ref 
rel 
tp 
tpd 
vn 

lo 
l s 
3o 
3p 
3pe 
3sp 
3s 

atestado 
aumentativo 
completivo 
concomitante 
continuativo 
diminutivo 
enfático 
exclusivo 
falar de homem 
falar de mulher 
habitual 
homem falando a mulher 
indicador de nome 
instrumento 
indicador do objeto 
mulher falando a mulher 
não-a testado 
negativo 
nominalizador 
permissivo 
plural 
possessão não-identificada , 
reciproco 
reflexivo 
relacional 
tempo passado 
tempo pa,ssado distante 
refere-se a forma do verbo ainda 
não analisàda 

indicador do objeto da primeira pessoa 
indicador do sujeito da primeira pessoa 
indicador do objeto da terceira pessoa 
indicador do possess ivo da terceira pessoa 
indicador do possessivo enfático da terceira pessoa 
indicador do sujeito e objeto da terceira pessoa 
indicador do sujeito .da terceira pessoa 

4. "Notas sobre substantivos do KayabÍ", Série Linguística N<? 1, 1973, 
páginas 30-56, Summer Institute of Linguistics, BrasÍlia, D. F. 

Tradução de Mabel Meader 
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Condicionamento 
Multiplo de Vogais 

na Lingua Nambikuara 

MENNO KROEKER 

0. INTRODU<;Ao. 0 presente trabalho visa uma analise 
do problema de condicionamento vocalico em lingua Nam -
bikuara, especificamente no tocante a vogal central, es
crita I a/, conforme seu valor fonemico. Nas descri9oes 
previamente elaboradas da fonologia Nambikuara, tem-se 
postulado as seguintes hipoteses num tentativa de explicar 
as formas foneticas /a/ e /,,../: 

1. A mudan9a de amplitude estimula mudan9as no ca
rater da vogal. 

2. A mudan9a de extensao da vogal resulta em mudan-
9as do caracter da mesma. 

3. N enhuma das duas hipoteses esta certa. Ambas 
unidades sao distintas sob ponto de vista emico. 

Neste estudo I varios fa tores serao analisados em 
fun9ao da sua rela9ao com as mudan9as percebidas no ca
racter das respectivas vogais. Pressupoe-se errada a hi
potese 3); embora nao se apresentem argumentos espec1-
ficos que comprovem tal pressuposigao, deve tornar-se 
evidente ta1 · fa to no decurso do presente trabalho. 
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Iremos estabelecer primeiro as normas para as vo
gais Nambikuara, passando depois a observa-las em di
versos ambientes para analisar os fatores responsaveis 
pelas mudan9as notadas no caracter das mesmas. Os da
dos analisados foram colhidos pelo au tor em repetidas vi -
sitas a aldeias Nambikuara. 0 falante, um senhor de 22 
anos, tern voz profunda, 0 qual fato e de grande ajuda na 
obten9ao de boa reprodu9ao dos elementos formativos, so
bretudo de vogais mais baixas. Alguns dos espectrogra
mas mostram a existencia de consideravel barulho no fun
do, o qual infelizmente nao pode ser eliminado. Todas as 
medidas e calculos tirados se baseiam em medidas de fai
xa estreita e na amplitude na parte superior de determi
nados espectrogramas. Da-se a faixa larga apenas para 
mostrar mais claramente a posic;ao geral dos elementos 
formativos 1 e 2. Anexo ao presente estudo se encontra o 
l'ndice completo de espectrogramas utilizados, com refe-

A • ~ ~ 

renc1a as se9oes em que sao mencionados. 

1. NORMAS FON~MICAS. Para estabelecer uma base 
pela qual se possa determinar quais as areas suscet1veis 
ao condicionamento e qual o grau de condicionamento em 
cada ca so, e preciso determinar a posic;ao normal de ca
da vogal. Com esta finalidade, so foram tratadas as for
mas fonemicamente nao ditongadas. Foram elimina da s as 
vogais com laringealizac;ao, nasalizac;ao e tom cadente, 
com excec;ao de lo/; neste caso incorporou-se o tom ca
dente por falta de exemplo de tom uniforme na cole c;ao de 
textos. Quando poss{vel, as suabas escolhidas foram 
aquelas de vogal aberta e acentuada ou aquelas com I h,? I, 
para reduzir a possibilidade de condicionamento consoi
nantal. Nos espectrogramas, considera-se a suaba pri
meira OU segunda, sendo a ultima parte moldura Constante 
das frases verbais. Todas as normas contem de tres a 
seis exemplos. As medidas foram convertidas em semi
tons antes de se calcular a interpretac;ao dos elementos 
formantes. As normas medias resultantes foram marca
das no Quadro de Formantes I. As formas que integram a 
base do Quadro 1 sao apresentadas no fndice 1. As vogais 
anteriores tem divergencia maxima de. 8 semitom; as vo-
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gais posteriores possuem divergencia ate 1. 7 semitom, e 
a vogal central ate 1 semitom. Parece provavel, a base 
de analise deste {ndice e do proprio espectrograma que 
/o/ e /u/ admitam certo grau de condicionamento, como 
no caso de W-1. 

fNDICE I 

/i/ Fl F2 

W-45 12 48. 4 

Y-49 10. 8 48. 2 

Y - 50 10. 6 48.4 

Y-37 12 47. 2 

Y-38 12 47. 8 

Media dos 11. 2 48. 
semi tons 

Media 
249. 8 2092. 8 

dos cps 

/el F! F2 

Y-25 23. 2 46.4 

Y-26 24 46.2 

W-60 22. 6 46. 4 

W-32 22. 6 47. 1 

W-5a 23.8 47 

Media dos 
23. 2 46.6 

semi tons 

Media 
500 1930.4 

dos cps 

109 



/u/ Fl F2 

W- 1 19. 4 34. 2 

W- 2 18 . 4 ? 

W-16 16.6 33.8 

W - 41 16.6 31.4 

Media dos 17.7 33.1 
semi tons 

Media 
365. 7 890. 2 

dos cps 

lo/ Fl F2 

Y-43 23. 2 34.2 

W - 1 23. 2 33. 

W- 7 21 . 8 32. 2 , 
Media dos 

22. 8 33. 2 
semi tons 

Media 
488. 2 890 dos cps 

/a/ Fl . F2 

W-11 32. 2 40. 

Y-22 30. 39.8 

W-16 32. 2 41. 

W-4 31. 41. 2 

Y-24 31 . 4 40. 

Y-23 29.6 41.2 

Media dos 31. 40. 8 
semi tons 

Media 
784 1380.9 

dos cps 
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2. NASALIZA<;;AO. A potencia costuma ser distribuida 
uniformemente entre OS acessorios de vogais nasalizadas. 
As vezes e bastante forte 0 primeiro tom acessorio. Em 
outros casos havera determinados formantes nasais entre 
Fl e F2 os quais participam quase igualmente da distri-- ..... -bui9ao de potencia dos verdadeiros formantes. Nao have-
ra contudo, mudanxa real n_: posi9ao dos elementos for
mativos. Tais fenomenos sao exemplificados na primeira 
metade da vogal de /yot/ em W-15 e de /na/ em W-16b. 
Neste, o primeiro tom acessorio e bastante forte, ao pas
so que em W-15 a nasalizac;ao se evidencia de maneira 
mais forte entre F 1 e F 2• Outros exemplos se veem no 
I ?wf/ de Y-36 e no /ta/ de Y-44. Ja que nao ha mudanc;a 
de posic;ao de elementos formativos, a nasalizac;ao nao e 
fator no problema de condicionamento de vogal. 

3. TOM. 0 tom se vincula intimamente com a amplitude 
(i.e., um tom alto tern maior amplitude que um tom bai
xo). Por esta razao, no sistema tonal aqui investigado 
seria de esperar que um tom cadente tivesse maior am
plitude. Assim e o caso, mas nem sempre na mesma ex--tensao. 

Nos exemplos Y-43, 41; Y-40, 44; e Y-22, perce
bemos uma relac;ao tripartida entre tom, amplitude e po
sic;ao de formante; por is so, parece nesta altura que qual-

..... -quer dos tres poderia desempenhar a fun9ao de fator con-
dicionador. Porem, percebemos mudanc;as de amplitude 
nao relacionadas a tom, e por isso deduzimos que 0 tom 
nao e realmente fator condicionador. A amplitude sera 
analisada como fator isolado na sec;ao 5. 

4. LARINGEALIZA<;;AO. A laringealizac;ao de vogais e 
combinac;ao de duas caracter1sticas diversas: o tom e a 
trilizac;ao glotal. Nas vogais centrais de tom baixo, e di
f{cil perceber tom algum. Caso bem diverso e o das vo
gais altas de tom cadente, nas quais e dif{cil distinguir a 
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triliza9ao glotal. Neste ca so parece haver certa constri-
9ao na cavidade farfugea que nao se distingue naquele. 

Nos espectrogramas, a laringealiza~ao e marcada 
por uma aproxima9ao ao centro de F 1 e F2. Ha tambem 
certo estriamento vertical dos tons acessorios (e muitas 
vezes dos formantes tambem). Nota-se mais evidente
mente no caso de vogais baixas. Nas vogais altas de tom 
alto, quase desaparece como no caso da percep9ao auditi
va ja referida. Da-se o mesmo fenomeno quando oclusiva 
glotal ocorre contiguamente com vogal. Mas neste caso o 
estriamento e vis!vel apenas numa minima porgao da vo
gal, (v. Y-25 -?wet). Em caso de transi9ao rapida, o 
estriamento pode nao aparecer. Veem-se exemplos de 
vogal baixa em W-48 e W-49. (Em W-49 um defeito na fi
ta magnetica ocasionou uma pausa a 5, 87 cent1metros do 
in1cio da palavra.) Os valores normais de formantes para 
/a/ sao 780 e 1380 cps. Em W-48, F 1 se aproxima do 
centro 40 cps, e F2 60 cps, o qual equivale a • 8 semitom .... 
para cada formante. Ve-se um exemplo semelhante em 
W-4a, deslocando-se F 1 mais que F2 e dando a diferen9a 
respectiva de 2. 2. e . 2 semitons. Da-se o mesmo no ca
se das vogais de Y-37 e W-42. Em Y-37, F2 desce 3. 2 
semitons e F 1 sobe • 8. W-42 manifesta diferen9as de 3. 2 
e . 2. Estes valores se enumeram de forma mais grafica 
no !ndice II. 

!NDICE II 

Valores reals Valores normals Mudan~ de semitom 

Vogal Fl F2 Fl F2 Fl F2 

W-42 1 300 2080 250 2100 3. 2 • 2 

Y-35 1 300 2000 250 2100 3. 2 .8 

W-49 a 840 1360 784 1380 1. 2 • 2 

W-46 a 820 1320 784 1380 .8 • 8 

W-4a a 900 1360 784 1380 2. 2 • 2 

W-37 a 900 1360 784 1380 2. 2 • 2 
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Do !ndice II, ve-se claramente que F
1 

sofre influen
cia de laringealiza9ao mais do que F 2, embora em grau 
diverso. Em W-48 ficam eqilidistantes da norma. Inf eri
mos, pois, que a laringealiza9ao e fator condicionador de 
vogais na lingua Nambikuara, exercendo maior influencia 
em F 1 que em F 2 tal condicionamento e de ordem geral e -portanto nao resolve o problema apresentado no presente 
estudo. A laringealiza9ao marca distin9oes fonemicas nas 
vogais. 

• 
5. AMPLITUDE. Ha mudan9as de amplitude devidas a 
varios fatores. Ja se analisou o tom na se9ao 3. As oclu
sivas mostram aumento de amplitude naquela parte da vo
gal cont{gua a oclusiva, fato facilmente previs{vel. Deve
-se a um aumento momentaneo de pressao imediatamente 
antes da oclusiva OU a repentina diminui9ao de pressao lo
go depois de abertura da oclusiva. Verifica-se tal fato em 
Y-41 -yot, e Y-27 -lat. ~ interessante notar, nos dois 
exemplos referidos, que no caso de silabas longas de tom 
cadente, tanto o tom quanto a amplitude se alteram duran
te a primeira metade da dura9ao da vogal. A segunda me
tade da mesma se mantem uniforme a um n{vel um pou
quinho mais alto que o da silaba pre-tonica. Evidencia-se 

~ - , 
o mesmo fenomeno em Y-43 se nao ha tom cadente, e pa-
rece aconselhavel explica-lo em termos de uma combina-
9ao de duas vogais, a primeira acentuada e de tom caden
te e a segunda atonica e de tom uniforme. Ja que a vogal 
de Y-27 nao e longa (no mesmo sentido que a de Y-41) 
aparece somente a diminui9ao de amplitude normal ao la
do do tom cadente. 

As silabas curtas com fricativa inicial tambem ma
nifestam alto grau de amplitude (W-60, primeiras duas s1-
labas). A sil.aba acentuada e a segunda, evidenciada pelo 
I ti prolongado sem abertura. 

Resta ainda um problema inexplicavel no caso de 
W-48 e W-49.. Estes dois exemplos resultam no abaixa
mento daqueles formantes que possuem maior amplitude. 
Isto e contrario aquilo que ja se viu nos exemplos acima 
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mencionados. Nao se encontram ainda explicac;ao para tal 
caso. Faltam estudos adicionais a base de novos dados. 

-Em resumo, inferimos que, faltando urna correlac;ao 
direta entre as sll.abas acentuadas, e a amplitude, esta . 
nao e relevante ao nosso problema. Os exemplos W-60 e 
Y- 27 irao refutar a noc;ao da amplitude ser fa tor condicio-
nador entre I a/ e //\/. 

6. DURA<;;AO. 0 fator ultimo e decisivo no condiciona
mento de vogais ea dura9ao das mesmas. Nota-se sobre
tudo no caso das vogais centrais quando a vogal longa e 
mais compacta (i. e. , tern maior proximac;ao de F 1 e F2) 
que a vogal curta. Esta experiencia encontra dificuldades 
com 0 condicionamento segmental que sera examinado em 
paginas posteriores da presente se9ao. Podemos, porem 
elaborar a hipotese de que I a/ ocorra somente em sllabas 
longas, ocorrendo //\/ em outros ambientes. Nos espec
trogramas, /a, !\I sao sempre rotulados Conforme a sua 
percepc;ao pelo ouvido. A evidencia acustica, porem nem 
sempre justifica a analise auditiva. ~ por isso que tern 
ha vi do di vergencia de opiniao acerca da identidade do 
principal fator condicionador de vogais centrais. Pode-se 
inferir nesta altura que a durac;ao alem de determinado 
ponto nao venha ao caso. Nao existe evidencia para a pos
tulac;ao de duas vogais I Al cont{guas no sentido sugerido 
pela sec;ao 5. Uma vez que as sll.abas acentuadas sao 
sempre longas, ocorrera nelas sempre a vogal I a/. 

0 !ndice III apresenta a extensao vocalica de I a, A I 
com suas respectivas consoantes cont{guas. Nos exem
plos atonicos, so se tratam os prefixos imediatamente an
tes de sllaba acentuada. Tal fato diminui os poss{veis ti
pos de condicionamento, pois este so se origina na sllaba 
seguinte. Ve-se tambem que e esta a disposi9ao encon
trado com mais freqliencia nos dados colhidos. Neste 
exemplo todas as sllabas sao do tipo CV. Da-se a conso
ante apos vogal por causa da sua influencia na qualidade 
vocalica. Nos exemplos acentuados, toda consoante for-
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ma parte de s llaba acentuada. As durac;oes vocalicas de 
tnais de 12. 0 OU menos d e 5. 5 CS . sao enumerados na ul
t ima categoria poss1vel. 

lNDICE III 

... 
atonlco 

... 
t onlco 

/A/ 5. 5 - 9. 0 /a/ 7. 5 - 12. 0 

5. 5 6. 6. 5 7. 8. 9. 7. 5 8. 9. 10. 11. 12. 

s - ? s- ? s -? s -y17 ?-n s · y ll 1-t n - t s ? - t ? - k-? 
9 1 4 5 

t·n18 s · t15 s - n13 ?-n 
3 

? -?w 
7 

1-h y - ? y -

kw-

k·t20 w-nl2 w-h 
8 y - n19 ? -n 

6 
n-

? -w 
2 

?-

Ha sobreposic;ao de qualidades vocal icas entre 7. 5 - 9. 0 
cs. V. tambem os Quadros de Formantes II, III, IV para 
condicionamento vocalico em diversos ambientes conso
nantais. 

Existe mais um fator rel evante nao mencionado an
teriormente. As sllabas acentuadas possuem sempre vo-

· ~ A • ' gal prolongada, mas com frequenc1a apresentam tambem 
consoante final pr olongada. Em caso de duvida acerca da 
ocorrencia de /A/ OU /a/ I deve considerar- se a extensao 
total da s llaba (inclusive a consoante). Pode duvidar-se a 
conveniencia de admitir consoantes prolongadas como fa 
tor de influencia na qualidade de vogais, mas nos ca sos 
mar ginais que acabamos de citar parece ser este 0 unico 
fator de rel evo. Os out ros cas os sao hem claros. Nao ha 
exemplo em que /A/ mais extensao de consoante seja igual 
a I a I ma is extensao consonantal. 
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QUADRO II 

/ de 
/• ELEMENTOS 

10 
s FORMATIVO 

callbra1em em centena • do de clclo• por •epn 
I cent6netroe = 1 oltava 

5 mUCmetroe = 1 eemlto m 

Condicionamento segmental de s u abas acentua das. A ma-.... 
neira do for m ante " dobra r-se " r ev ela a exi s tencia de um 
ca so de condicionamento de in1cio e fim de vogal. 
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Condicionamento vocalico de silaba pre-tonica. Os exem
plos sao tirados dos indices IV e V. 
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"' / de 
....+-+-+-+-.....,-+-~~--+--+-+-...... -+---+-.... -+-_...,-+--+-..._.__,/ • ELEMENTOS 
.._11n1~..._.._.v_.. .......... -+-+-+-..._-+....,._...,_..,_....,._...,.(o FORMA TIVOS 

!/ 
i--+-~~-+-11-+...._-+-.._..._+-..._.___,_-+-~-+-.._._, callbra1em em centena1 
i--+-~~-+-11-+...._-+-.._..._+-..._.__-+--+-~-+-~{ de clcloa por ael'lftdo 
1-+-+-~-+-11-+-+--t-+--+--+-+-+--t--+---il---ttv_,v • centCmetro1 = 1 ottava * · " * 5 mUCmetro1 • 1 aemttom 

Condicionamento segmental de silabas acentuadas. Neste 
quadro se apresenta unicamente vogal I a/, em contraste 
com as vogais diversas do quadro III. 

Ha um exemplo I Y-24, em que a qualidade e quase 
ind is ting u 1ve1. As amplitudes sao aproximadamente 
iguais, 0 prefixo e mais longo que 0 tema, 10. 0 vs. 8. o. 
~ dif{cil saber se nao e de fa to tema composto. Neste ca-

, ' -so ter1amos que re_correr a extensao da consoante final 
para distinguir entre as duas formas. Tiramos, pois a - -conclusao de que o fator principal na discriminac;ao de 
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/a, A I e de fato a dura9ao dos mesmos. As vogais res
tantes nao apresentam variantes suscet{veis de percep9ao 
na fala normal. 

Podemos hem indagar se a diferen9a de dura9ao na 
se9ao /A/ i ra estar em correla9ao com as mudan9as nos 
elementos formativos. lsto e, se o grupo 8. - 9. tera F 1 e 
F 2 em maior proximidade que os segmentos curtos. Em 
parte acontece assim, uma vez que 0 condicionamento e 
devido em parte a segmentos ambientais . Se as formas 
I A/ do {ndice III sao dispostas segundo a posi9ao dos el e 
mentos formativos , dao- se os resul tados apresentados no 
mdice IV. (Os numeros de pos-escrito nesta se9ao identi
ficam as formas do (ndice III. ) Nos. indices IV e V, so 
aparecem os valor es da primeira vogal . 

!NDICE IV F
2 

1240 1300 1320 1380 1400 14 20 1440 1460 1480 1500 1580 1600 1700 

81'\? u ?Ana ?A?we ?Awi ?Ani W/\hO 8.1\nu Bl\ ya SAni 8.1\nai SI\ ya yl\l'lu kAti 
1 3 7 2 6 8 16 11 13 14 17 19 20 

tAna ?Ana 81\?U w11..ne 
18 5 9 12 

sl\?u 
4 

8J\ne 
10 

sl\ta 
15 

!NDICE V Fl 

520 600 660 680 700 720 740 760 780 800 820 

kAti yAnu tAna S/\ta S/\ni sAnai S/\ya ?/\na SAya ?J\wi S/\?U 
20 19 18 15 13 14 17 3 11 2 4 

81\llU ?"?we w/\ne sAne sA?u 
16 7 12 10 9 

S/\?u wl\llo 
1 8 

? /\Ila 
5 

?Ani 
6 
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" ,,. . .... .... . 
Se ha correlac;ao d1reta de durac;ao nesta sec;ao, ser1a de 
esperar que as vogais de 8. e 9. cs tivessem F 2 baixo e 
Fl alto. Ve-se no {ndice VI a comparac;ao relativa das 
seis formas . (norma media 784 1380) 

5 

1380 

780 

lNDICE VI 

3 

1300 

760 

19 

1600 

600 

11 

1460 

780 

7 

1320 

740 

6 

1400 

780 

Ha uma correlac;ao parcial. 5, 3, 6 se aproximam de nor
ma media, e talvez 7 tambem. Mas 19 e 11 se distanciam 
claramente. 

Um exame diagramatico das consoantes iniciais no 
que diz respeito a seu efeito em vogal I/\/ seguinte pr o
porciona mais uma expl icac;ao. Vamos converter a vogal 
do {ndice V em semitons para ambos elementos formati 
vos. Passaremos a dividi r cada setor em tres partes 
iguais. (As divisoes serao feitas a base da variac;ao 
observada em cada caso. ) 0 {ndice VII devera mostrar o 
poss1vel efeito da consoante na vogal seguinte. Note-se 
que OS val ores apresentados sao da vogal que segue ime
diatamente a consoante que aparece no {ndice. 

F2 Alto 44.4 

s 

y 

[ 
y 

Fl Baixo 23. 8 

fNDICE VII 

Medio 4 0. s - 42. 4 

Medio 2s - 29. 6 

Babco 39 

s 

? 

w 

? 

s 

Al to 31. 8 
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0 l'ndice VII torna evidente os seguintes generaliza-
9oes: /k, y/ tornam ambos formantes mais difusos, co
mo se ve em 19, l'ndice VI. /t/ faz com que F 2 permane9a 
baixo e F 1 medio. /w/ torna F 2 medio e F 1 alto. /?I 
torna F 2 de medio a alto, e F 1 alto. Is I manifesta tantas 
varia9oes que nada se pode prever a base dos dados colhi
dos. Temos, contudo, provas suficientes no material aqui 
apresentado para tirarmos uma conclusao acerca do pro
blema da vogal baixa central. 

Inferimos que o fator primordial na discrimina9ao 
de /A/ e /a/ e precisamente a dura9ao vocalica. Eis a 
resposta ao problema colocado no inl'cio do presente estu
do. Outros fatores (p. ex. , condicionamento segmental, 
amplitude, laringealiza9ao) devem ser considerados se
cundarios a este. ~ poss1vel que um estudo mais exausti
vo do condicionamento segmental possa elucidar fatos adi--cionais, confirmando estas conclusoes e tornando-as mais 
exatas. 

tN'DICE REMISSIVO DE ESPECTROGRAMAS 

~ 

Numero Item Se9ao 

W-1 W/\hOt 1,6 

Sl\h ?ut 

2 Sl\h?ut 1,6 

3 - . ?l\Wlt 6 

4 kat 1,4,6 

s?at 

5a het 1 

7 so?i 1 

11 kwAlat 1,6 

12 kw A lat 6 

13 ? I\ lit 6 

15 sAnai 2,6 
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IJYOt 2, 6 

16 isut 1, 2, 6 

<)Ana 

32 W/\net 1, 6 

S,\ta 

34 ?i\? wet 6 

35 hai ?na 6 

36 Sl\ya? 6 

37 SAya? 6 

41 inar;\ 1,6 

S/\h 9 ut 

42 inar/\ 4 -
45 inar/\ 1 

48 alair/\WA 4,5,6 

49 al? airAW/\ 4,5,6 
I 

60 , sAnet 1,5,6 

61 S/\Ili 6 

64 . -k/\t1t? n.A? nas? u 6 

Y-22 f" 1nat 1,3 

23 ?ahi 1 

24 kalah 1,6 

25 uh? wet 1,4 

26 ? uhet 1 

27 kw I\ la tiraidnnar/\ 5 

30 -t/\Ilan 6 

34 YAilU 6 

36 f" ?w1s?u 2 
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37 . 1 lY/\S/\WI\ 

38 ir/\S/\W/\ 1,3 

40 a/\ta 3 

41 iyot 3,5 

43 iyot 1, 3, 5 

44 -SI\ ta 2, 3 

49 • inar/\ 1 

50 . 
inar/\ 1 

NOTAS 

1. A lingua Nambikuara e classificada por McQuown e Greenberg como 
parte do filo Je - Pano - Caribe (Sol Tax, "Aboriginal Languages of Latin 
America", Current Anthropology, 1: 5-6, 431-6 setembro-novembro, 1960), 
e por Rodrigues como tronco ainda desconhecido famOia Nambikuara (Aryon 
D. Rodrigues, "L(nguas Amer!ndias" na Grande Enciclopedia 
Delta-Larousse, pag. 4034-4036, 1970). 0 dialeto Nambikuara de Serra 
Azul e falado por umas 200 pessoas no noroeste do Estado de Mato Grosso, 
Brasil. Os dados aqui apresentados se baseiam em informa 9oes colhidas 
durante varias estadias do autor em Serra Azul a partir de 1961, de acordo 
com os termos de convenios entre o lnstituto Lingii!stico de Verao (SIL), do 
qual ele e membro, e o Museu Nacional no Rio de Janeiro, Ministerio do In
terior e Funda9ao Nacional do !ndio em BrasOia. Na elaborac;ao do presente 

A 

trabalho foi utilizada uma concordancia de 22. 000 morfemas e 4. 700 palav-
ras de textos Nambikuara. Esta concordancia foi preparada no laboratorio 
Computador da Universidade de Oklahoma (E. u. A.) sob ausp(cios do Proje
to para apoio Computador de Pesquisas Lingu(sticas de Campo, patrocinado 
em parte pela Bolsa GS-1605, da Funda9ao Cient{fica Nacional Dos Estados 
Unidos da America. 0 presente estudo foi apresentado como requisito par
cial para um seminario pos-graduado em Lingii!stica e Espe ctr o gr a f i a 
oferecido pelo Prof. Fred W. Householder, em 1967 na Univ er s id ad e de 
Indiana (E. U. A.). · 

0 sistema fonologico da llngua Nambikuara e integrado pelos seguintes 
componentes: consoantes oclusivas p, t, k, x (oclusiva glotal), d (plosiva). 
j (dz}, ressoantes r, n, nh (N),· 1, fricativas s, h, e ditongos we y; todas as ,., 
consoantes tern contrapartes glotalizadas e aspiradas. Vogais i, e, a, o, u, 
ai, au; todas tern contrapartes laringealizadas (y), nasalizadas (~) e simul
taneamente l a ringealizadas e nasalizadas (yr). Ha tres tons: cadente ( 1 ), 

ascendente ( 2 ) e uniforme (3). 

2. Os originais de todos os espectrogramas referidos no presente traba
lho estao arquivados na sede do Instituto Lingti!stico de Verao (SIL) em Bra
sllia, D. F. So se apresentam aqui aqueles considerados relevantes ao as
sunto deste estudo. 

Tradu9ao de Mary L. Daniel 
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Fonologia Provisória 
da Língua Kamayurá 

MEINKE SAELZER 

O. INTRODUÇÃO. O presente estudo visa uma apresen
tação descritiva dos fonemas da língua Kamayurá , mos
trando-se a distribuição dos mesmos em silabas e pala
vras e os contrastes manifestados em diversos ambientes. 
Dar-se-á após a descrição analítica um vocabulário de 
palavras representativas da língua. Observam-se as se
guintes convenções tipográficas na representação de fone
mas: 

se escreve e 

::> se escreve o 

? se escreve ' 

r se escreve r 

k w se escreve kw 

ts se escreve c 

h w se escreve hw 
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1. QUADRO FON~MICO. Segue o elenco dos fonemas 
segmentais da língua K.amayurá: 

1.1. Consoantes: 

Bilabia is Alveolares Alveo- Velares Velar Glotais 
pala tais Labializadas 

Oclusiva s p t k kw 1 

Africadas e 

Nasais m n IJ 
Continuantes w y h hw 

F lapes r 

1. 2. V~gais: 

Anteriore s Centra is Posteriores 

Altas i l u 

Baixas 
, 

e a o 
I 

Outros dois fonemas /1/ e / si, ocorrem somente em 
nomes próprios. O presente trabalho não trata de pala
vras emprestadas do português e de outras línguas indíge
nas da região centro-oeste do Brasil. 

2. DESCRIÇÃO DE FONEMAS: 

2. 1. Observações preliminares de regularidades fonéti 
cas. 

2.1 . 1. Toda oclusiva em posição final de fala é não-solta. 

/ mo' apit / [m:>? api tJ 'três• 

2. 1. 2. Se uma fala, · ou grupo frasal após pausa, se inicia 
com vogal, costuma ser precedida está. de frouxa vogal 
surda da mesma qualidade, embora tal vogal frouxa não se 
ouve em outros ambientes. 

/ oket/ [J.:>ké.t] 'Ele dorme' 
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Se uma oclusiva glotal em início de fala aparece em 
forma escrita, marca a ausência de vogal surda, tendên
cia esta já no sentido de oclusiva glotal. Tal o c 1 u si v a 
costuma permanecer intata em posição mediana de fala 
precedida de vogal , desaparecendo ·em outras posições. 

/ ipira/ 

/po ipira/ 

[Iipirá] 

[pó ipiráJ 

'peixe' 

1Há peixe?' 

Existem outrossim palavras que, em início de fala 
começam com forte aspiração que assume a qualidade da 
vogal seguinte. Tal aspiração, escrita /h/ ou [v] ocorre 
em posição consonantal normal quando não modificada por 
seu ambiente. 

/hakup/ 

/opihik/ 

[~akÚP) 

[.).Jpil~] 
/yenepomomap hãyá/ 

[yE.nt:p~m~ma !ãyá] 

'morno, quente' 

'ele agüenta' 

'cinco dentes' 

2. 1. 3. A nasalização ocorre em palavras inteiras, isto 
é, determinadas palavras ocorrem com nasalização (po
tencial) ' em todas as vogais e semi-vogais constituintes. 
Tal nasalização costuma ser mais intensa na sílaba final. 
As palavras normalmente nasalizadas podem ocorrer es
poradicamente sem n8:salização. Na ortografia empregada 
no presente estudo, a nasalização de palavras é marcada 
com til (-) na sílaba final das referidas palavras. , 

/temi'Ü/ [t~mí?ü] 'mandioca' 

As consoantes nasais (/m/ /n/ /fj/) costumam nasalizar 
ligeiramente as vogais contíguas, sobretudo em sílabas de ... . , . 
acentuaçao pr1mar1a. , , 

/ 1 ª1J / [?ãnJ 'isto' , 1 
/ama/ [Aãmã] -'mae' , 
/amo/ [Ããm3] 'mais' , 
/murunu/ [mürünü] 'amendoim' 
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Se_ um substantivo leva sufixo, escreve-se o til na 
sÍlaba final do radical. 

2. 1. 4. Acentuação. O acento primário cai regularmente 
na Última silaba das palavras. , 

/ama/ [Ããmã] 1mãe1 

O acento secundário ocorre comumente em silabas 
alternativas a contar para trás da sílaba de acentuação 
primária em verbos sem sufixos. 

Quando um substantivo é afixado, o acento primário 
pode deslocar-se à Última silaba da palavra nova ou ficar 
na sÍlaba final do radical. Irá cair freqüentemente no lu -
gar da acentuação secundária. 

/ka' iá pere/ [ka? iá perê..J 'o fígado do macaco' 

/ka'i-a - a pere/ 
macaco - ms fígado 

/ka'ia omano/ [kat")Ía ,:,man5] •o macaco morreu' -

/ka' i omano/ 
I 

- a 
macaco - ms ele morreu 

Se o substantivo ocorre no final de uma sentença, o 
sufixo leva acento. 

/yenepomomap hãyá/ , 

[yln~p~m~máp ~ãyã] 'cinco dentes' 

/ yenepomomap hãy - a/ 
cinco dente - lTIS 

2. 1. 5. Ar inspirado. A maioria das falas se efetua me
diante o uso de ar expelido dos pulmões. Por vezes, con
tudo, como no caso de expressões de desgosto e impaci
ência, pode- se realizar a fala com ar inspirado nos pul --n~oes. 

2.1. 6. Pausas. Há três graus em matéria de pausa: 

1 / longa 
/ curta 
f muito curta 

134 



2. 1. 7. Extensão. Se a consoante i;nicial de uma sílaba 
, - - , acentuada e oclusiva, prolonga-se. Tal extensao nao e in-

dicada nas transcrições fonéticas do presente trabalho. 

/ta ta/ [tat: á] 'fogo' 

2. 1. 8. Entonação. 

2. 1. 8. 1. Entonação interrogativa. 

1) Dá-se um contorno cadente quando a pergunta 
termina numa palavra que não seja substantivo. 

~ 
mawite 
~ 
te pa epa 'Como você vai 

..... 
faze-lo?' 

2) Dá-se um contorno ascendente quando a pergunta 
termina em substantivo. 

~ 
po ipira 1Há peixe?' 

,... , • A I' 

2. 1. 8. 2. Entonaçao enfat1ca. A enfase e marcada por 
entona ção ascendente com prolongação da silaba acentuada 
da palavra enfatizada. 

~ 
nokom 

-'_/ 
imave ~ kor1 

•Não o faça!' 

'há muito tempo' 

- ..... 2. 1. 8. 3. Declaraçoes. Observam-se tres contornos en-
tonacionais. no caso de simples declarações: 

1) contorno cadente: 

~ 
hukipi '0 branco chegou 

primeiro.' 
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2) contorno ascendente: 

~ __r-- -1 

a'eherawi ye 'am o'ut 

3) contorno plano: 

--,___ --i__ -'.--

ehuk iye otaip o'ut 

'Depois disso, ele 
chegou.' 

'Ele chegou aqui na 
aldeia.' 

Nesta altura, as pesquisas e análises efetuadas na 
língua Kamayurá não revelam ainda a explicação ou moti
vo desta diversificação de contornos. 

2. 2. As consoantes. 

2. 2. 1. Oclusivas e africadas. 

/p/ [PJ oclusiva bilabial surda , 

/'apikap/ [? apikáP] 'banco' 

/'ipotit/ [? ip.:>tít] 'flor' 

/peke'i/ [pe.ke?Í] 'pequi' 

/ti [t] oclusiva alveolar surda 

/ta ta/ [tatá] 'fogo' 

/tape/ [tapl] 'picada' 

/ita/ [Iitá] 'pedra' 

/ 'ipotit/ [? ip~tít] 'flor' 

/k/ [k] oclusiva velar surda 

/ 1imaraka/ [?imaraká] 1 canção' 

/yekip/ [yékffe] •meus piolhos' 

/yetik/ [y~t~] 'batata doce' 

/kap/ [káP J 'marimbondo' 
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/kw/ [kw] oclusiva velar labializada 

/akwama' e/ [ Aakw ama' LJ 'homem' 

/kwat/ [ kwát] 1 sol' 

/ ' / [?] oclusiva glotal 

/ka'a/ [ka?á] 'selva ' 

/hupi 'a/ [Qupi ? á] ' ovo' 

/ 'at/ [')át] 'dia' 

/ 'am/ [?ám] ' aqui' 

/c/ [ts] oclusiva alveolar com terminação 
frica tiva em canal 

/.cin/ [ tsín] 'branco' 

/aecak/ [Aa~tsák] 'vejo ' 

/ ' ipicun / [? ipitsún] 'preto' 

/ 'icapira1J / [? its apifáIJ] ' sangue' 

2. 2. 2. Nasais. 

/m i [m] nasal bilabial 

/aminiyu/ [ Aamini:yú] -'algodao' 

/ ama/ [Àamá] -'mae' 

/ 1am/ [?ám] 'aqui' 

/pem / [plm] 
, 

'a1' 

/mo[/ [mõí] · 1·cobra' 

/ n / [nJ nasal alveolar 

/yanuh~/ [yan~á] ' aranha' 

/pina/ [piná] t anzol' 

/ ' ipicun/ [ ') ipitsúii] 'preto' 

/enua/ [ éE.nuá] .-'p1lao1 

137 



/fj / [ IJ] nasal velar 

/waIJ/ [wáIJ] 'vermelho' 

/ Cil] / [tsÍIJ] 'branco' 

/' ªIJ / [? áIJ] 'isto' 

/tipucilJ / [tiputsír]J •água suja' 

2. 2. 3. Continuantes. 

/w/ [w] semivocóide bilabial 

/Wafj/ [ wá1J] 'vermelho' 

/'ip iyow/ [?ip iyów] 'Ele foi à água.' 

/owuwut/ [J.:>wuwút] 'inchado' 

/awa/ [Aawá] 'gente' 

Há um alofone nasal de /w/ que ocorre em palavras nasa-
lizadas. ' 

/weyãm/ 'falo' 

/y/ [Y J semivocóide alveopalatal 

/ayuru/ [Aayurú] 'tipo de papagaio' 

/ yenepomomap / 

[ y€.nE.p.::>m:JmáPJ 1 cinco' 
; 

/akarãy/ [Aãkãrãy] 'escrevo' 

/yawewit/ [yawé.wít] 'arraia' 

Há um alofone nasal de /y/ que ocorre em palavras nasa
lizadas. 
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/ayacimõry/ [AãYãtsímõ~] 'balanço' 

/h/ vocÓide surdo fortemente aspirado; assume 
a qualidade da vogal que lhe segue. 

/ikohup/ [Iik.:>UúPJ 'cinza' -
/akwahap/ [Aakwa~áp] 'sei' 



/aha/ 

/ohuka/ 

/hea/ 

/het/ 

/hw/ [lJ] 
/ahwarin/ 

/ 'i'ihwape/ 

/yehwã/ 

/'i' ahwen/ 

2. 2. 4. Flape. 

/ r / [r] 
/ipira/ 

/ayuru/ 

/a' eherawi/ 

/akarãy/ 

2. 3. As vogais. 

/i/ [ i J 
/ita/ 

/ipira/ 

/ewo'i/ 

/' icf/ 

/hacf/ 

/iarõ/ 

/e/ [e] 
/ene/ 

/ ewo'i/ 

[Aa~á] 'vou' 

[0JUuká] ' ele ri' -
[Eeá] 'olho dele' 

[EltJ ' nome dele ' 

continuante surda labializada 

[Aa~arín] , 'ato' 

e? r? PJãpe] 'unha' 
~ 

c--n-J Yé._a 'minha mão• 

[?i?aU&ij 1 cheira bem' 

flap e alveolar sonoro 

[ Iipirá J 'peixe' 

[ Aayurú J 'tipo de papagaio' 

[Aa ')t:E.ê rawí] 1 depois disso' , 
[ Ããkãrãy] 'escrevo' 

vogal anterior alta 

[ litá] 'pedra' 

[ Iipir:á J 
[[êw,:,?Í] , 
[? rtsr] , 
[Ããtsí] - , 
[üãr3] 

'peixe' 

'verme' 

'nariz dele' 

'chifre' 

' gostoso' 

vogal anterior baixa (média após k) 

[ténÉ] ...... 
'voce' 

'verme' 
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/kuewi/ 

/he' e/ 

/pehe/ 

li/ [-i] 
/'ip/ 

/aminiyú/ 

/ye-i/ 

/ha 1fy/ 

/ki'Íy/ 

/a/ 

/ama/ 

/ta ta/ 

/'acã/ 

/hãy/ 

/ui 

[a] 

[u] 

/akuy/ 

fumam/ 

/iwitu/ 

/'ipi'Ü/ 

/temi'Ü/ 

[kuf..wí] , 
[l€°? l] - , 
[pê't_E-] 

vogal central alta 

[?~] 

[Aaminiyú] 

[yií] , 
[Ãã?Íy] - , 
[kf') íY] 

'agulha' 
1sim1 

A 

'voces' 

' , 'a agua 1 

'algodão' 

'minha mãe1 

'semente' 

'pimenta' 

vogal cent~al baixà 

[Aamá] 

[tatáJ 

[? ãtsã] , 
[!ãy] 

1mãe1 

'fogo' 

'um pouco1 
/ 

1 dente dele' 

vogal posterior alta 

[Aakúy J 
[uumám] 

[IiwitúJ 

=? fpf?ü] , 

'caio' 

'onde' 

'vento' 

'mosquito' 

'mandioca' 

, 

/o/ [ ~ J vogal posterior baixa 

/ok/ 

/mokÕy/ 

/'ikÕ/ 

/oyarÕ/ 

[)ók] , 
[m3k3y] , 
[? Ík3 J , 
[53yã~3 J 

'casa' 

'dois' 

'língua dele' 

1 ele está zangado' 



3. TIPOS SILABICOS. Ocorrem os seguintes padrões si
lábicos: 

a. V 

b. vc 

c. CV 

d. cvc 

apa -
nereimap 

kie 

'iat 

'aputere~ 

ta ta 
, 

11maraka 

'pai' 

'seu animalzinho de 
estima çãi.o,1 

'faca' 

'canoa' 

'aparelho usado para 
carregar objetos na 
cabeça' 

'fogo' 

'canção• 

'cabeça dele' 

'apikap 'banco' 

Os padrões VC e CVC ocorrem somente em posição 
final de palavra. 

4. INTERPRETAÇÃO DE SEGMENTOS E SEQÜ~NCIAS 
AMBIV ALENTES. 

4. 1. Princípios gerais de interpretação. Segmentos e 
seqüências ambivalentes são interpretadas à base de pa
drões silábicos não suspeitos e das possíveis combinações 
dos mesmos. 

Os padrões silábicos da língua Kamayurá são: V, 
CV, VC e CVC, restritos os dois Últimos à posição final 
de palavra. Até três vogais podem ocorrer em seqüências 
não-suspeitas. 

/kiea/ 

/neia/ 

'faca' 

'sua mãe• 

As características de extensão, silabicidade e colo
cação de acento têm sido usadas como base para determi-
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nar qual das duas interpretações alternativas é mais aná
loga ao padrão estrutural predominante. 

4. 2. Interpretação de [ u J e [ i J consonantais. [ u J e [ i J 
inter-vocálicas e não-silábicas, podem ser consideradas 
ou vogais ou consoantes dentro dos limites estruturais co
mumente aceitos. Se são considera das consoantes em po
sição inicial de silaba, é por causa da extensão, possuindo 
a série de três vogais, o valor de duas silabas em vez de ..... 
tres. 

/awá/ [AauáJ 'gente' 

/iwitú/ [Iiuitú] 'vento' . 
/tuyáp/ [ tu

1
áp] 'grande' 

O fator predominante na interpretação de [ u J e [ i J 
não-silábicas, em posição final de palavra como consoan
tes é a colocação de acento, reforçando-se este elemento 
pela rela tiva brevidade destes fonemas. 

Se fossem interpretadas como vogais, ... existiriam 
certos pares de colocação contrastiva de acento no caso 
de verbos sem afixos: .P· ex., 'i'iáu vs. 'ipiaú. Não há 
na língua Kamayurá evidencia para tal contraste. 

/ 1i 1iáw/ [?i? iáu] 'está sujo' 
~ 

/ mokÕy / [ mokÕ
1 J 1 dois' 

[ u J e [ i J não-silábicas em . posição inicial de pala
vra são consideradas consoantes. A extensão deste seg
mento mais vogal é .mais parecida com a de uma silaba 

..... 
que a de duas. Tais vogais curtas mantem a sua qualidade 
em toda posição dentro da fala. Não .são precedidas de 
vogal surda da mesma qualidade em posição inicial, o que 
acontece normalmente no caso de palavras com vogal ini
cial ( 2. 1. 2. ). Já que toda consoante com exceção de / n/ -pode ocorrer em posiçao inicial de palavra, a força de 
distribuição simétrica de fonemas semelhantes sugere 
uma interpretação consonantal. Com a série aqui descri
ta, as consoantes /w/ e /y/ mostram uma distribuição 
igual à de /p/ e /ti, as quais m anifestam a distribuição 
mais ampla da lfugua. 
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/wekiy/ [ue.kii] 'puxar' . 
/yai/ [

1
ai] 'lua' . 

/yakaré/ [
1
akarl] ' jacaré• 

4 . 3. Interpretação de [u] e [i] vocál icas. [i] pré-con
sonantal é considerado vogal. Interpretá- lo como conso
ante seria aumentar a distribuição de silabas fechadas de 
posição final a posição inicial e medial. Todas essas sí
labas distribuídas de forma não-simétrica iriam terminar 
na consoante interpretada. Tal fato seria aceitável, não 
fossem consideradas as outras forças relevantes. Nesta 
posição, [i] possui extensão vocálica. ~ necessário que 
sej2 ...;onsiderado vogal para que a acentuação secundária 
seja regular, caindo nas silabas alternativas a contar da 
Última silaba das palavras. 

/nikaramemaite/ 

[ níkarámemáitl] 'Ele não tem coisas ' 

4 . 4 . Interpretação de seqüências fÔnicas na qualidade de 
grupos. Seqüências fÔnicas ambivalentes são considera
das grupos, pois não há grupos consonantais não suspeitos 
na lmgua Kamayurá. k e h labializados são interpretados 
como fonemas simples kw e hw. São escritos, contudo, 
em forma de dÍgrafo em benefício da conveniência tipo
gráfica. o grupo ts se escreve c. 

/akwama'e/ [Aakwam't:] 'homem' 

/ahwat/ . [ Aah w at] 'atei' 

/'acã/ [? ãtsã] 'um pouco' 

5. DISTRIBUIÇÃO DE FONEMAS NOS PADRÕES SILABI
COS. Para facilitar a descrição, sufixos numerados são 
colocados nas vogais e consoantes. V 2c 1 significa, por
tanto, que a classe vocálica V 2 enche a posição de vogal e 
a classe consonantal c 1 a posição de consoante de tipo si
lábico VC. 
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5. 1. Distribuição de vogais. 

As seguintes vogais ocorrem na classe V 
1 

: to
das as vogais orais e nasais. 

~s se~in!_es ""vogais ocorrem na classe V 2: a, 
i:, nasais a, r. 

As seguintes vogais ocorrem na classe V 
3

: to
das as vogais orais e nasais. 

As seguintes vogais ocorrem na classe V 
4

: to
das as vogais orais e nasais. 

5. 2. Distribuição de consoantes. 

-As consoantes que ocorrem em c
1 

sao: 
p, t, m, l), w, y. 

Toda consoante menos IJ ocorre na classe C 
2
• 

-As consoantes que ocorrem em C 
3 

sao: 
k, kw, c, m, w, y, h, r, n, · p, t. 

-As consoantes que ocorrem em C 
4 

sao: 
p, t, n, IJ, w, y. 

6. EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES DE PADRÕES SILABI-
COS NO VOCABULÃRIO KAMAYURÃ. 

a. Duas silabas 

V.CV /a. ma/ -'mae' 

v.cvc /a. man/ 'chuva' 

CV.CV /ta. ta/ 'fogo' 

cv.cvc /mo. kap/ 1 espingarda' 

b. Três silabas 

V. CV. CV /i. pi. ra/ 'peixe' 

CV. CV. CV /ka. pi. ma/ 'veadinho' 

CV. CV. CVC /ya. we. wit/ 'arraia' 

CV. V. CV /tu. a. wi/ 'esteira' 
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c. Quatro sÍlabas 

V. CV. CV. CV /a. ra. wi. ri/ 'braçadeiras' 

CV. CV. CV. CV /ka. ra. me. ma/ 'presente' 

CV. CV.CV. CVC /he. ti. ma. kal) / 'perna dele' 

d. Cinco sÍlabas 

cv.cv.cv.cv.cvc 
/ye.ne.po.mo.map/ 

e. Seis sÍlabas 

V. CV. CV. CV. CV. CV 

/o.re.ka.ra.me.ma/ 

f. Sete sÍlabas 

'cinco' 

'nossas coisas' 

CV. CV. CV. CV. CV. V. CV 

/ni.ka.ra.me.ma.i.te/ 'ele não tem ~oisas' 

g. Oito sÍlabas 

CV. CV. CV. CV. CV. CV. CV. CVC 

/ya. wi. ri. pi. wa. na. kwa. rip/ 

7. CONTRASTES FON~MICOS. 

7. 1. Contrastes consonantais. 

Oclusivas /p/ 

1. Posição inicial: 

/,E.arana/ 

/;,_ata/ 

/Js:.a' a/ 

/ti /k/ 

[paraná] 

[tatá] 

íka?á] 

'Posto' 

'rio' 

'fogo' 

'selva' 
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/J!.ia [piá] 'rede de pescar' 

/~werap/ [tiwcráPJ ' ondas altas' 

/kiwap/ - [ kiwáPJ ' pente' 

2. PÓ~ição medial: 

/ 1iJ!_epo/ [? ipt p.S J 'asa' 

/ita/ [ritá] 'pedra' -
/ ' i~atu/ [? ikatú J 'bom' 

/ ªJ!.ª/ [Aapá] 'pai ' 

/ta~/ [tatá] 'fogo' 

/'imara~a/ [? imafaká] 'canção• 

3. Posi ção final : 

/kiwaJ!_/ [kiwáPJ 'pente' F 

/yawa.J:./ [yawát] 'onça' 

/awawak/ [Aawawák] 'acordei' -
/'ipiJ!./ [ "ipffe] 'perto de' 

/mo'apit/ [ m.:i? aptt] 
..... 

' tres ' 

/amoapik/ [Aam:)ap~] 1 cozinho' -

Nasais /mi /n/ 

1. Posição inicial: /fj / não ocorre em posição inicial. 

/~wite/ [ mawitl] 'o que' 

f.gakwahawite/ [nakw a~awitÉ.] •não sei' 

IIE.o'ohet/ [ m~?.) .f lt] 'bebida de 

l!!orokwahawite/ [ n.Jr,:,k w a~awitl] 
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2. Posição medial: 

/aman/ [Aamán] 'chuva' -
/ama_!!au/ [Aamanaú] 'gelo' 

/a!J.a kati/ [? auá kati] 'para cá' 

3. Posição final: 

/tupaham/ [tupa~ám J 'fio' -
/ tukana_!! / [tukanán J ' suporte para 

fritar peixe' 

/wa!JI [ wáv] 'vermelho' 

/kaparim/ 
. - [kaparím] •rápido' 

/ opi:fl/ [).:>pín] 'ele esfrega' 

/'icir;/ [? it8
íu] 'areia' 

Labiais /p/ /mi /w/ 

1. Posição inicial: 

/J!.arana/ [paraná] 'rio' 

/maramoe/ [maram.:>t] 'quando' -
/!f_araruyap/ [ wararuyá p J 'cachorro' 

2. Posição medial: 

/aJ!.a/ [Aapá] 'pai' 

/ama/ [Aamá] -'mae' -
/awa/ - [Aawá] 'gente' 

3. Posição final: 

/ tipeya.I?./ [tipeyáp] 'escova' 

/pinayam/ - [pinayám] 'fio de pescar' 

/iyukaw/ [Iiyukáw] 'ele mata' -
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Alveolares /ti ln/ /r/ /c/ 

1 . Posição inicial: /r / não ocorre em posição inicial . 

2. 

/tata/ 

/natorokite/ 

/ _siIJ / 

Posição medial: 

/ita/ -
/pina/ 

/ipira/ -
/' i~apira1J / 

/' ero' i~a:g / 

/ta ta/ -
/parana/ 

/ttwé_!:ap / 

/ta' ipia~ã / 

/wetun/ -
/o'aE_up/ 

/werut/ -
/weE_ak/ 

3. Posição final: 

/weruJ./ 

/wetun/ 

/opiat/ -
/aman/ -
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[ta tá] 

[nat::>r.:>kité] 

[ tsÍlJ J 

[ litá] 

[piná] 

[Iipirá] 

[? it8 apiráIJ] 

[? gf a? it8á~] 

[ta tá] 

[paraná] 

[ tiwe.ráP] , 
[ - .. - s-J ta? 1p1at a 

[ wt.tún J 
[J~?anúP] 
[ 11,t] we.ru _ 

s k] [ wt.t a 

'fogo' 

'não o rasgo' 

'é branco' 

'pedra' 

'anzol' 

'peixe' 

'sangue' 

'frio' 

'fogo' " 
'rio' I 

'mar' 

'poucos' 

'cheirar' 

'ele ouve' 

'ele traz' 

'ver' 

/ c/ e / r / não ocorrem em posição final. 

[ ,.,,t] weru 

[ WE.tÚn] 

[J~piát] 
[Aamán] 

1 ele traz' 

1 ele cheira 1 

'ele costura' 

'chuva' 



Velares e pós-velares /k/ /kw/ / rj / /y/ 

1. Posição inicial: 

/"Jsap/ 

/kwat/ -
/:t_ape/ 

/ka'a/ -
/kwarip/ -
/:t_awat/ 

2. Posição medial: 

/'akate'im/ -
/ wararu:t_ap / 

/ ' imaraka/ -
/akwama'e/ -

/fj/ não ocorre em posição inicial. 

[káPJ 

[kw át] 

[yaplj 

[ka?á] 

[kwaríPJ 

[yawát] 

[ ? aka té.? Ím J 
[.wararuyá PJ 

[? imaraká] 

[ Aakw am 9 l] 

'marimbondo' 

'sol' 

'grama' 

'selva' 

'ano' 

'onça' 

, 
'e mau' 

'cachorro' 

'canção' 

'homens' 

'por aqui' /' ª'!J.ª ka ti/ 

/tay_au/ 

[ ? ª1Já ka tí] 

[tayaú] 'porco selvagem' 

3. Posição final: /kw/ não ocorre em posição final. 

/awawaJs/ [Aawawák] 'acordo' 

/waIJ_/ [ wáJJ] 'vermelho' 

/wa:t_/ 

Glotais /h/ 

[wáy] 

/hw/ /' / 

'rabo' 

1. Posição inicial: /hw / não ocorre em posição inicial. 

/h_ata/ 

/'at/ -
/ha'o/ 

/'am/ 

[~atá] 
[')át] 

[~a? .5] 
[?ám] 

'fogo dele' 

'dia' 

'carne dele' 

'aqui' 
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/'%1,eni/ [~e.ní] 'saliva' 

/ ~ero' icaIJ / [? e.r~" it8 á9] 'está frio' 

2. Posição medial: 

/ 'i'a!!u'a/ [?i?a.Qu?a] 'redondo' 

/'i'ihwape/ - [? i 9 iuape] ' garra' 

/ ero' icafj / [?e ro? ica9] 'frio' 

/tupa!!am/ [tupa~am J 'corda' 

/ 'i'ahwen/ [<>i?aUEn] 'cheira bem' -
· /oye~e:J/ [ J.?yt:'>é:J] 'ele fala, diz' 

/a!!a/ [ Aa.Aá] 'vou' 

/ahwat/ - [ Aa uát] 1 eu ato' 

/a!_am/ [Aa?ám] 'fico de pé' 

3. Posição final: Nenhum destes fonemas ocorre em po-
sição final. 

7. 2. Pares vocál.icos contrastivos. 

Vogais anteriores /i/ /e/ 

1. -Posiçao inicial: 

/jpihik/ [Iipi_gk] 1 ele está preso' 

/epihik/ [E e_ pi.!_i k J Â 

'voce o pega ' -
/Jpi/ [Iiní] 'rede' 

/ !:_ne/ [[e,nÉ] 
Â 

'voce' 

2. Posição medial: 

/ipira / - [Iipirá ] 'peixe' 

/'ipere/ [?iperi] 'fígado dele' 

150 



3. Posição final: 

/ ewo'i/ [Etw.::>?í] 

/ yu.ru '!:_1 [yu.ru? l] 

/' inami/ [? inamí] 

/aime/ [Aaim&J 

Anterior alta e central alta 

1. Posição inicial: 

/]:;_a/ [li? á J 
/i'ip/ [li? ffe] 

2. Posição medial: 

/'i_cifJ / [? it
8 ÍIJ] 

/ 
1 iCifj / [? i-t8 íg] 

/'iwit/ [? iwít] 

/iw_!.ra/ [Iiwirá] 

3. Posição final: 

/iaj/ [IiníJ 

/yani/ [yaní] 

/ 1 akiki/ [? akikí] -
/ 'akiki/ [?akikí] 

Anterior alta e central baixa 

1. Posição inicial: 

/J:pihik/ 

/~pihik/ 

[Iipiif] 

[AapiifJ 

/i/ 

/i/ 

'verme' 

'mentiroso' 

1 orelha dele' 

'agudo' 

/ i/ 

'fruto' 

'flecha' 

'branco' 

'areia' 

1embira1 

'árvore' 

'rede' 

'azeite' 

'formiga' 

'guariba' 

/a/ 

'ele está preso' 

'eu o pego' 
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2. Posição medial : 

/mawite/ [mawitl] 'o que' 

/yawat/ - [yawát] 'onça' 

/hupJ.'a/ [~upi? á] 'ovo' 

/opapat/ [ J~papát J 'el e conta' -
3. Posição final : 

/ka'J. / [ka?í] 'macaco' 

/ka'a/ [ ka? á] 'selva' -

Anterior al ta e posterior al ta /i/ /ui 

1. Posição inicial: 

/ ita/ [Iitá] ' ,, 
'pedra' -

/utu/ - [uutú] ' avÓ' 

2. Posi ção medial : 

/ 14.wit / - [ ') . ,t J 1:Wl 'embira ' 

/ayewut/ [Aayt.wút] 1 eu frito' -
/tapi' it/ [tapi? ít J 'anta' -
/ o'ut/ [J::l?út] 'ele vem' 

3. Posi ção final: 

/mapakari / [mapakarí] -1 sabao' -
/akarE_/ [Aakarú] ' eu como' 

/arawiri/ [A V º" '] araw1r1 'braçadeir as ' 

/kururE_/ [kufurú ] 'sapo cururu' 
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Anterior alta e posterior baixa /i/ lo/ 

1. Posição inicial: 

/,!pihik/ [Iipi_!fJ 'ele está preso' 

/_Qpihik/ [J:>pi.!_~] 'ele o pega' 

2. Posição medial: 

/ipira/ - [Iipirá] 'peixe' 

/ oporawiki / [ J:>p~l'awikí] 1 ele trabalha' -
/m_!yat/ [ . #t J m1ya 'bicho do mato' 

/ m_QYepete / [ m3ye.pt:tÉ.] 'um' 

3. Posição final: 

/ka'j./ [ ka? í] 'macaco' 

/ha'o/ [~a? 5 J 1 carne dele' -
/ 1 inamj./ [ ?inamí] 'orelha dele' 

/inim_Q/ [IinimS J 'fio' 

Anterior baixa e central alta /e/ /i/ 

1. Posição inicial: 

/~wo'i/ [ Et.w.J? í] 'verme' 

/iwi/ [liwí J 'terra' 

2. Posição medial: 

/ow~we/ [J.JWé.Wl] 'ele voa' 

/iw!}'a/ [Iiwirá] 'árvore' 

/t~te/ [ tité:J 'sÓ' 

/kuyatiti/ - [ kuyatití] 'nome de pássaro' 
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3. Posi ção final : 

/iye/ [Iiyé.J ' eu' 

/ ' iyJ./ [? iy{] •mãe del e ' 

/(r)an~./ [<f)anl] ' agora' 

/yani/ [yaní ] 'azeite' 

Anterior baixa e central baixa /e/ / a/ 

1 . Posição inicial : 

/~ne/ [ lf.né] 
Â 

' voce' 

/ (r )2_ne/ [ (r)anl] 'agora' 

2. Posi ção medial: 

/tatup~/ [ tatupflj 'tatu' 

/op2_P/ [J.:>páPJ 'está ter m inado' 

3. Posição final : I 

/owewe/ [J.,wt.wi.] ' el e voa' 

/awa/ [Aawá] 1 gente' 

Anterior baixa e posterior baixa /e/ /ui 

1. Posi ção inicial : 

/~nua/ [frnuáJ 'pilão• 

/utu/ [uutú] 
, 

'avo' 

/ erekwahap / [ ét rf:.k w aAáP] Â 

' voce sabe' - -
/E_ru' a/ [uufu?á] 'tipo de flauta' 

2. Posição medial : 

/yeru'a/ [yt.ru?á J 'instr umento -
musical' 

/~ru' e/ [yuru 9 i] ' mentiroso' -
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3. Posição final: 

/iye/ [Iiyi] 'eu' -
/ aminiy:f! / [ Aaminiyú] 'algodão• -

/amoet~/ [ Aam=:>e:t É. J 'longe ' 

/ut~/ [Uutú J , 
'avo' 

/yuru'~/ [Yufu? E.] 'mentiroso' 

/ou'u'~/ [.JJu?u?ú] 'ele morde' 

Anterior baixa e posterior baixa : /e/ /o/ 

1. Posição inicial: 

/epihik/ [[t.piitJ 
..... 

'voce o pega' -
/opihik / [J?pi!f] 'ele o pega' -

2. Posiçã'o medial: 

/'ip~po/ [? ipe.p5] 'asa' 

/' ipoci'a/ [? ip:>tsi? á] 'peito dele' -
/kuyatã imet/ [küyãtã imlt] 'moça' -
/omomot/ - [J~m:JmSt] 'ele joga' 

3. Posição final: 

/tape / [ tapÉ] 'picada' 

/hapo/ [~ap5 J 'ra iz' -
1 

/ª'!li [Aa?{] 'ele' 

/ha'o/ [_!a?.5] 'carne dele' -
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Central alta e central baixa li/ /a/ 

1. Posição inicial: 

/iwira/ [Iiwirá] 
, 

'arvore' -
/awa/ [Aawá] ' gente' 

/!:_ip/ [Ii?f] 'flecha' 

/~ ' u/ [Aa ?Ú] 'eu como' 

2. Posição medial: 

/iw!_ra/ [Iiwirá] 
, 

'arvore' 

/iwaka/ [Iiwaká] 
, 

'ceu' -
/owewiy/ [J~WêWÍy] 1bÓia' 

/way/ [wáy] 'rabo' - , 
3. Posição final: J 

/iwi/ [Iiwi] . 'terra' -
/aw~/ [Aawá] 1 gente' 

/y_i/ [yí ] 'machado' -
/ 1 anuy~/ [? anuyá] 1 rato' 

Central alta e posterior al ta: /i/ /ui 

1. Posição inicial: 

/imira/ [Iimirá] 'triturador' -
/_!!mam/ [uumám] 'onde' 

2. Posição média: 

/ayew!J./ [Aaye.wít] 'eu volto' 

/ayewut/ [Aayéwút] ' eu frito' -
156 



3. Posição final: 

/yj/ [yi] 'machado' 

/aminiY!!/ - [Aaminiyú] 'algodão• 

/yaj_/ [yaí] 1lua1 

/ 'i'iwaE_/ [? i?iwan] 'espesso' 

Central alta e posterior baixa: /i:/ /o/ 

1. Posição inicial: 

/i'ip/ [Ii?íp] 'flecha' 

IE.'itap/ [ J.J? itáp] 1 ele nada' 

/iwaka/ [Iiwaká] 1 céu1 

12.wawak/ [~.?wawák] 1 ele acorda 1 

2. Posição medial: 

/yememit/ [ yeme.mít] 'meu filho' 

/omom_2t/ [ J.:)m:>m5 t] 1 ele joga' 

/op!j;et/ [ J.Jpitlt J 'ele mastiga' 

/ op52tat/ [J.Jp :>tát] 1 ele gosta' 

3. Posição final: 

/yal!!/ [ yani] 'azeite' 

/oman52/ [ J:>manS J 'ele morreu' 

/'ipj/ [ ?ipí] 'pé dele' 

/'ipepo/ [? ipt.p5 J 'asa' 
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Central baixa e posterior alta /a/ /ui 

1. Posição inicial: 

/~maraka/ [ Aamaraká] ' eu canto' 

fumam/ [uurnám] ' onde' 

/~torok/ [ Aat,,f5k] 'eu o rasgo' 

/utu/ [Uutú J 'avÓ' 

2. Posição medial: 

/tat~Cil)/ [ tatatsÍl) J 'fumaça' 

/ta~pep/ [tatupé.p] 'tatu' 

/kap/ [káPJ ' marimbondo' -
/hak.!!p/ [~akúp] 'quente' 

, 

3. Posição final: I 

/ka'a/ [ka? á J 'selva' -
/a'~/ [Aa?ú] 'eu como' 

/ita/ jiitá J 'pedra' -
/ut~/ [uutú] 'avÓ' 

e entral baixa e posterior baixa /a/ /o/ 

1. Posição inicial: 

/akwahap/ [Aakw a,&.áp J ' eu sei' -
/okwahap/ [J~kwaááp] 'ele sabe' 

2. Posição medial: 

/k~p/ [káp] 'marimbondo' 

/kop/ [k5PJ ' 'as roças' -
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3. Posição final: 

/ka'a/ [ka? á] 1 selva' -
/ha'2./ [Aa?5J 1 carne dele' 

/ama/ - [Aamá] -'mae' 

/amo/ [AamSJ 'mais' -

Posterior alta e posterior baixa /ui /o/ 

1. Posição inicial: 

/urua/ [uuruá] 'tipo de flauta' 

/2_roho/ [J.J r:).2 -6] 'vamos' 

/E:_tu/ [Uutú] ' avÓ' 

/otorok/ [J.JtJr5kJ 'quebra' 

2. Posição medial: 

/urua/ - [uuruá] ' tipo de flauta 1 

/oroho/ [ J.Jr.J.Q~J 'vamos' -
~ 

/ou'u'u/ [J.:>u?u?ú] 'ele morde' 

/mo'2_het/ [ m;)?.Ji~J 'bebida de 
mandioca' 

3. Posição final: 

/yahu/ [ya~ú] 'tipo de pássaro' 

/oho/ [.J:) .º-~ J 'ele vai' 

/a'u/ [Aa?ú] ' eu como' 

/ha'2./ [~a? 5] 1 carne dele' 
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7. 3. Contraste de palavras nasais e orais. As palavras 
nasais são marcadas por um til na vogal final (do radical). 

160 

/Õ/ e /o/ 

/'ikÕ/ -
Í'aTI ako/ 

/' oyar'§_/ 

/ oyae'!2./ 

/mokÕy/ -
/ok.2)7/ 

/Ü/ e /u/ 

/'ipi'~/ 

/ ere'E_/ 

/me"Yf!/ 

/ aminiJ!! / 

/wa'ierü/ 

/ayur~/ 

/f/ e li/ 

/ki:'fy / 

/'!_y/ 

/ha'fy/ 

/wek!y/ 

/ã/ e /a/ 

/hatã/ -
/hata/ 

, 
[?fk.3] 

[? ªIJ ak5] 
, 

[? 3YãrõJ 
[J.:>yaf.-? 5] 

[m3k3y] 
[J~k5y J 

, 
[?ípf?ü] 

[Eeré.?ú] 

[mtYü J 
[ Aaminiyú J 

, 
[wã?fE.rü J 
[Aayufú] 

, 
[ kf?iy] 

[ ?Í:y J 
[!ã?iy] 

[ wekí'y J 

, 
[!ãtã J 
[~atá] 

'língua dele' 

'estou aqui' 

1 ele é feroz 1 

'ele chora' 

1 dois' 

'aquele' 

'mosquito' 
..... 

'voce come' 

'beiju' 

'algodão' 

'anel' 

'papagaio' 

'pimenta' 

1 sujeira.' 

'sement~ 

1 ele puxa' 

1 é duro' 

'fogo dele' 



, . 
/h~y/ [!ãy] 'dente dele' 

/aporahay/ - [ Aap.? ra~áy J 1 eu da,nço' 

/[/ e /i/ , 
/hacr/ [!ãt

8
r] "c.hifre' 

/awaci/ [ Aawatsí] 'milho' 
, 

/kawj/ [kãwr] 'mingau de 
mandioca' 

/matawj/ [ matawí] 'pindaÍba' 
, 

/'i'ap_f/ [ ') f? ãpf] 'cuia' 

/hap_i/ [~apí] 'tia' 

/e/ e /e/ , 

/' iya' e/ [ ?cyã?~] 'pote grande' 

/yuru' e/ [yuru?i] 'mentiroso' - , 

/he'~/ [{.e?(] 'sim' 

/a' e/ [Aa?l] 'ele' 

8. VOCABULARIO. Todos os verbos e flexões possessi
vas são mencionados na 3ª pessoa do singular. 

a, em 
, 
agua 

agüentar, pegar, 
sustentar 

, 
a1 

a lguns 

amarelo 

andar 

/pipe/ 

/' i / 

/ opihik/ 

/pem/ 

/weruracã/ 

/'iyup/ 

/o'ata/ 

[ pi:pé] 

[ ?.(] 

[ J_,pi.!f J 
[pêm] , 
[ w~rüfãtsã] 

[? iyúPJ 

[J=>? atá] 
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animal, bicho 

ano 

anta 

apertar 

aquele 

aqui 

arco 

areia 

arremessar, jogar 
, 
arvore 

asa 

atar, amarrar 
, 

ave, passaro 

barriga (humana) 

beber 

boca 

boiar 

bom (é bom) 

bosque, mato 

branco 

brincar 

cabeça 

cabelo 

caçar 

cachorro 

cair 

caminho 
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/miyat/ 

/kwarip/ 

/ta pi 1 it/ 

/ o'ayiwik/ 

/pe/ 

/'am/ 

• 

/' iwirapat/ 

/'·iciB / 

/omomot/ 

/iwira/ 

/ 'ipepo/ 

/ohwat/ 

/wira/ 

/ 'ipt.' a/ 

/oi'u/ 

/ 1 iyuru/ 

/owewiy/ 

/'ikatu/ 

/ka'a/ 

/ 1 ÍCÍfj / 

/opuyaru/ 

/ 'i'aka9 / 

/ 1 i 1ap/ 

/ka'apuwut/ 

/ wararuyap / 

/okuy/ 

/tape/ 

[ . ,t] m1ya 

[kwarr>] 

[ tapi? ít] 

[ .J ::>? ayiw~J 
[pl] 
[?ám] 

[ ? .. v ,t] 1w1rapa 

[? itsÍl) J 
[ J:>m~m5t] 
[Iiwirá] 

[?ipEp:)] 

[ J~~át] 
[ wirá] 

[? ipi? á J 
[J::>i?ú] 

[ ?iyurú] 

[J.Jw~wíy] 

[? ikatú J 
[ ka ? á J 
[ ') itsíD] 

[J~puyarú] 

[ ? i 9 aká~ J 
[?i?áp] 

[ka? apuwút] 

[ wararuyá p J 
[ JJkÚy J 
[ tap~J 



canoa 

cantar 

carne 

casa 

casca 

cavar 
# 

ceu 

cheirar 

chifre 

chupar 

chuva 

cinco 

cinza 

cobra 

com 

comer 

como 

comprido 

contar 

-coraçao 

corda 

f • 

correr (água) 

correto, certo 

cortante, afiado 

cortar 

coser, costurar 

costas 

/' iat/ 

/omaraka/ 

/ha'o/ 

/ok/ 

/ 'ipe/ 

/oyo'ok/ 

/iwaka/ 

/wetun/ 

/hací/ 

/opitet/ 

[? iát] 

[ J.Jmaraká J 
[Aa? .5] 
[J5k] 

[? ipl J 
[J..:>y.J?5k] 

[±iwaká J 
[ wt.tún J 

# 

[!ãtsí] 

[J.:>pitÉ.t J 
/ aman / [ Aamán J 
/yenepomomap / [ y~n~p.::>m:>máp] 

/ikohup/ [Iik.JUúPJ 
# 

/moí/ [ m3í] 

/nite / [ nitÉ. J 
/o'u/ [J~')ú] 

/mawite/ 

/ 1 ihuku/ 

/ opapat/ 

/hekowe/ 

/tupaham/ 

/'iekwap/ 

[ mawitl J 
[? iQukÚ J 
[JJpapát] 

[ft-k.Jwi] 

[ tupaAám] 

[ ?-if.kwáp] 

/awuyete nekopi/ [ Aawuy~tl nEk'.)pí] 

/aime/ 

/ oki-ci/ 

/ opiat/ 

/ 'i'ape/ 

[Aaiml] 

[ J:>kitsí] 

[ )=ipiá t] 
[? i? apé] 
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criança 

curto 

dar 

delgado, fino 

dente 

dia 

dizer, falar 

dois 

dormir 

e 

ele 

eles 

embotado (faca), 

/pita~/ 

/'i'aik/ 

/.ome'e9/ 

/ 1 i' iwa' i' i/ 

/hãy/ 

/
1at/ 

/i'i/ 

/mokÕy/ 

/oket/ 

/nite/ 

/a' e/ 

/a'e/ 

cega /naimeite/ 

empurrar /omomot/ 

entranhas, tripas, 
intestinos /'i'iepo/ 

erva, capim, grama /yawa'ip/ 

esfregar /opin/ 

espesso, grosso /'i'iwau/ 

esposa / hemiriko / 

estar dei ta do /o 1 a w / 

estar em pé, ficar 
de pé /o'am/ 

estar sentado /o'apik/ 

este / 'ªTJª / 

estreito,, apertado /' ipo' i / 

estrela /yaitata'i/ 
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[pitá~J 

[? i? a~ J 
[J,,me?élJ] 

[ ? i? i wa ? i? í J 
# 

[!_ãy] 
[ ?át] 

[li? íJ 
[ m3k3y J 
[ J,,ktt] 

[nité.J 

[ Aa ?i] 
[ Aa ?l] 

[naiméité.] 

[ J_, m:>m.5 t J 

[? i? ie.p5 J 
[yawa?~J 

[ J ::>pÍn J 
[? i?iwaú] 

[fEmirik~] 

[ J_,., áw J 

[ J.:>? ám J 
[ J:J? ap!] 

[? ªlJá J 
[? ip.J? í] 
[ yaitata? í] 



eu /iye/ 

faca /kie/ 

falar, dizer / oye' efj/ 

fígado /'ipere/ 

flecha / i' ip / 

flor /'ipotit/ 

fogo /ta ta/ 

folha /ka'a / 

frio /' ero' icafj / 

fruta /i'a/ 

fumaça /tatacil]/ 

fumo, tabaco / petim / 

furar / okutuk/ 

garra, unha de bicho /'i'i:hwape/ 

gelo /amanau/ 

golpear, bater / onupã/ 

gorduras, banha / 'ikap / 

grande /tuyap/ 

homem / akwama 1 e/ 

inchar /owuwut/ 

jacaré /yakare/ 

joelho / 1 iperenan/ 

lagoa /'iupawape/ 

largo, amplo /'ipipit/ 

lavar / opotuka / 

limpar / ikiciIJoki / 

língua /' ikÕ / 

[Iiy[] 

[kit] 
; 

[J5y€?iIJ] 

[? iptr€] 

[li ?P'J 
[? ip~t,t] 

[ tatá] 

[ka? á J 
[?tr.:>?it8á~J 
[i?á] 

[ tatat
8
íIJ] · 

[pétÍm J 
[J.:>kutúkJ 

[?í?~ãpE] 

[Aamanaú] , 
[33nüpã] 

[?ikáp] 

[tuyáp] 

[ Aakw ama?{] 

[J.:>wuwút] 

[yakarÉ] 

[ ? ip~ renán J 
[? iupawapé J 
[

?. • ,t] 
lpi:pl 

[ J.Jp.:>tuká J 
[ Iikit8i~Jkí] 

; 

[? fk3] 
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liso 

longe 

lua 

lutar, brigar 

macaco 

machado 
-mae 

mandioca 

-mao 

mar 

marido 

matar 

mau 

menina 

menino 

milho 

montanha, monte, 
morro 

morder 

morno, quente 

morrer 

muito 

mulher 

nadar 

-nao 

nariz 

negro, preto 
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/ ,. ,.. / 
.lyml 

/amoete/ 

/ yai/ 

/oyu'akap/ 

/ka'i/ 

/yi/ 

/' iyi/ 

/temi'Ü/ 

/'ihwã/ 

/tiwerap/ 

/' i' irÜ/ 

• 

/ oyuka/ 

/nikatuite/ 

/kuyatã imet/ 

/kunu'um/ 

/awaci/ 

/'i'atit/ 

/ ou'u'u/ 

/hakup/ 

/omano/ 

/ 'i' ayãfj/ 

/kuyã/ 

/o'i:tap/ 

/anite/ 

/'icf / 

/'ipicun/ 

, 
[?cyt'm] 

[ Aam,:)e, tÊ. J 
[yaí] 

[J~yu? akáP] 

[ka? í] 
[yí] 

[? iyí] , 
[tf:mf?ü] , 
[?f~ã] 
[tiwe.ráP] , 
[? í ? rrüJ 
[J.,yuká] 

[ nikatuitÊ. J , 
[küyãtã imé.t] 

[kunu?úm] 

[ Aawat8 í] 

[? i ? atít] 

[.J~u?u ? ú] 

[~akúp] 

[J::> man5] , 
[? f? ãyãIJ J , 
[küYã J 
[J~? itáPJ 

[ Aanité.J , 
[? ít8 f] 
[? ipit

8
ún J 



noite /' ipitun/ [ ?ipitún J 
nome /het/ [l_gt] 

nós (exclusivo) /ore/ [:J.:>ré] 
nós (inclusivo) /yene/ [yt:nÉ] 

novo /' ipiau/ [?ipiaú] 

nuvem /iwiCiIJ/ [liwitsíIJ] 

olho /hea/ [llá] 

onça /yawat/ [yawát] 

onde /umam/ [Uumám] 

o que /ma'a noat/ [ma~á n.::>át] 

orelha / 1 inami/ [?inamí] 

osso /' ikaTJ / [? ikáIJ] 

outro /amo/ [Aam5] 

ouvir / o'anup/ [J:J?anúp] 

ovo 
I 

/hupi'a/ [_gupi? á J 
pai /tup/ [ túPJ # 
panela (de barro) /iya'e/ [ rryã ') ê:J 
papagaio /ayuru/ [Aayurú] 

pau /iwira/ [ Iiwirá] 
• 

pauzinho /iwira' i/ [ Iiwira? í] 
# 

/ 1 ipi/ [? ip{ J pe 

pedra /ita/ [Iitá J 
peito /'ipoci'a/ [ ? ip.:>tsi? á J 
peixe /ipira/ [ Iipirá J 
pele / 'ipiret/ [?. ,y#t] ip1re 

pena, pluma /hap./ [.;iáPJ 

pensar / oyemoneta / [J.Jyem:>nt:tá J 
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pequeno 

perna 

perto 

pesado 

pescoço 

pessoa, gente 

piolho 
, . 

po, poeira 

podre, estragado 

por que 

poucos 

puxar 

quando 

quatro 

queimar 

quem 

rabo 

rachar 

raiz • 

raspar, coçar 

redondo 

respirar 

reto 

rio 
. rir 

saber 

sal 
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/ta'ipiacã/ 

/hetimaka~ / 

/ameweyue/ 

/ 1ipowi:y / 

/'i'ayut/ 

/awa/ 

/ 1 ikip / 

/4wicimot/ 

/'icarem/ 

/ma' are/ 

/ta'ipiacã/ 

/wekiy/ 

/maramoe/ 

/moyo'irÜ/ 

/okay/ 

/awa/ 

/way/ 

/omowok/ 

/hapo/ 

/we'Íy/ 

/' i' ahu' a/ 

/ oyepituerut/ 

/' ikatu/ 

/parana/ 

/ohuka/ 

/okwahap/ 

/yuk~t/ 

, 
[tã? fpíãtsã] 

[.f t. timaká9 J 
[Aamtweyué.J 

[? ipowiy J 
[? i? ayút] 

[Aawá] 

[? ikffe] 

[
y• •tS. ,t] 
:t: l Wi im .'.) 

[?it8 ar€m] 

[ma? a~é.] , 
[tã? fpfãtsã] 

[ we.kíy J 
[maram.:>4] , 
[m3y3?,írü J 
[J~káy J 
[ Aawá] 

[wáy] 

[J.:>m~w.5k] 
[Aap5] - , 
[w6?Íy] 

[ ? i? a _!Ju? á J 
[ •t v't] .JYt.PJ: Uf.ru 

[? ikatú] 

[pafaná] 

[ :J:>Quká] 

[J:>kwa~áP] 

[yuk~t] 



saliva / heni / [~iníJ 
sangue /' i capira!) / [ ? it s apiráIJ J 
seco / ku'ici9 / [ ku? itsí~J 

semente /ha ' iy/ [~a?{y J 
sol / kwat/ [ kwát] 

/ omonik/ k 
soprar [):>mJnt J 
SUJO /'i 'iaw / [ ?i?iáw] 

temer, ter medo / okiye / [ J::>kiyl J 
terra /'iy/ [ ?Íy J 
todos /wetep/ [ wt.tép J 

.... 
tres / mo'apit/ [ m.:l? apf] 

um /moyepete/ [ m.Jyt.p .. e:t€: J 
Úmido, molhado /'i'aktm/ ? t '> ak1m [ '" - ~ J 
velho / mira/ [ mirá] 

vento /iwi tu/ [ liwitú] 

ver , /wecak/ [ we.t8 ák] 

verde · / ' i cowi/ [? itS .JWt] 
verme, minhoca / ewo' i/ [ Ee.w:>? í] 
vermel ho /'iwaIJ/ . [? iwáu] 
. 

/o'ut/ [ J~? út] vir 
. /okowe/ [ JJk~wl] viver 

voar / owewe/ [JJwt:wí] 
.... 

Iene/ [ f.ené] voe e .. .... 
/ pehe/ [pl~€] voces 

voltar, dar volta /oyewit/ [ J:>ye.wít J 
vomitar / o'iwiyewit/ [ J .:>? iwiye.wft] 
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NOTAS 

1. Os indígenas da tribo Kamayurá habitam uma aldeia situada no Parque 
Nacional do Xingu, a uns 9 quilÔmetros do Posto Indígena Leonardo Villas 
Boas, no Estado de Mato Grosso. Há somente uma aldeia Kamayurá. Os in
dígenas, embora conhecidos pelo nome já referido, referem-se a sim mes
mos como 11 Apiap". Sua língua é membro da famnia Tupi e é falada por 
umas 150 pessoas. De 5 - 10 por cento dos Índios Kamayurá, maiormente o .... 
elemento masculino na tribo, falam um pouco de portugues. 

O presente estudo da língua Kamayurá foi possibilitado por convênios 
entre o Instituto Lingüístico de Verão e o Ministério do Interior/Fundação 
Nacional do !ndio (FUNAI) e Museu Nacional do Rio de Janeiro. Agradece
mos profundamente a c o 1 a b oração dos Irmãos Villas Boas, Orlando e 
Cláudio, do Parque Nacional do Xingú. 

Os dados fundamentais sobre os quais se baseia a presente análise 
consistem numa série de falas espontâneas e eliciadas oferecidas por alguns 
dos habitantes da aldeia Kamayurá. A autora residiu durante 5 meses na al -
deia, nos períodos de 18 de outubro a 18 de dezembro de 1973, de 28 de fe-.... 
vereiro a 12 de abril de 1974 e de 2 de junho a 2 de agosto de 1974. Tres 
pessoas lhe ajudaram na qualidade de assistentes lingüísticos: Takuma, de 
uns 38 anos de idade, o chefe da aldeia, e os rapazes Ayukuma e Tatap, am-.... .... 
bos de 16 anos de idade. Todos os tres falam um pouco de portugues. 

A autora agradece à sua colega Carolyn Clapper a ajuda prestada no 
levantamento de dados e na datilografia dos manuscritos. Agradece também 
ao Dr. Carl Harrison a sua gentileza em colocar à disposição das pesquisa
doras os resultados das suas próprias pe.squisas anteriores na língua Kama
yurá, fazendo-lhes tantas e tão úteis recomendações, e ao Dr. Ivan Lowe a 
sua vauo·sa ajuda na elaboração do presente estudo. 

Tradução de Mary L. Daniel 
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Gramática Gerativa Preliminar 
de Língua Urubú 

JAMES Y. KAKUMASU 

O. INTRODUÇÃO. A presente análise se baseia no mode
lo gerativo-transformacional proposto por Noam Chomsky 
(1957, 1965) e modificado por outros gerativistas. Trata 
exclusivamente da sintaxe "predileta" da língua Urubú 1,, 

ou seja OSV 2 • Parece aconselhável não estabelecer uma 
estrutura constituinte FN FV (frase nominal) (frase ver
bal) no caso desta língua conforme a primeira regra de 
estrutura frasal (EF). Seria precisa uma regra de re
composição subseqüente para formar os c o ·n s ti tu i n te s 
V (FN). Este passo, por sua vez, iria exigir uma trans
formação obrigatória para colocar a FN (i. e., objeto) na 
ordem certa. ~ excusado fazer isso se a primeira regra 
EF é S --+ (FN){FN)V. Assim, as regras EF para a lín
gua Urubú seguem os contornos propostos pelos gerativis
tas que admitem a divergência de mais de dois elementos 
do S 3 • Greehberg (1963, p. 61) sugere três tipos univer
sais de disposição sintática: 

Tipo I vso p • . ex. árabe 

Tipo II svo p. ex. inglês 

Tipo III SOV p. ex. 
...... 

japones 
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Ele diz que tais tipos são predominantes, inferindo serem 
menos dominantes: VOS, OVS, OSV. Ross (1967(b),, p. 2) 
comenta que o tipo III teria que modificar-se para abran
ger também OSV; ele cita os achados de Guy Garden a 
respeito da língua Alúte, que possui tal disposição sintáti
ca. No que se refere à ordem específica de SO ou OS, a 
língua UrubÚ poderia tomar seu lugar ao lado do Alúte co
mo contra-exemplo à disposição SOV. Há, porém, uma 
interpretação alternativa dos tipos d is ti n g ui dos por 
Greenberg. Segundo esta,, o aspecto decisivo da disposi
ção tripartida é a colocação do V. Importa mais saber se 
V é inicial, medial, ou final do que se a ordem dos ele
mentos restantes é SO ou OS. Isto explica o fato da dis
posição predileta da língua Urubú ser OSV, embora SOV 
seja também aceita gramaticalmente. O Urubú, pois, 
possui a gramática de Tipo III. 

O presente estudo apresenta uma análise prelimi
nar. Da coleção de textos tira-se uma hipótese a respeito 
da estrutura gramatical da língua Urubú. Em termos teó
ricos, as regras EF devem gerar todas as sentenças gra
maticais, e elas somente,, de determinada língua; na prá
tica, porém, é difícil saber onde termina a coleção de 
textos original e onde começa o conhecimento intuitivo do 
lingüista (o qual não deve confundir-se com o conhecimen
to intuitivo do falante de língua materna). Parecem tão 
fundidos os dois que o conhecimento intuitivo do lingüista 
desempenha importante papel na análise. Isto é prejudi
cial, pois é difícil saber até que ponto agir e em que mo
mento deixar de fazê-lo. ~ por isso que a seção morfo
lógica sob rótulo morfofonêmico ultrapassa os dados ini
ciais e merece um tratamento bastante amplo. Tal resul
tado é de esperar- se, talvez, de uma língua inflectida. 

1. SISTEMATIZAÇÃO FON~TICA. Os ex em p 1 os aqui 
apresentados são escritos numa ortografia prática. As 
letras reproduzem aproximadamente os sons representa
dos pelas mesmas letras no alfabeto de língua portuguesa, 

. -com as seguintes exceçoes: 
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Urubú 

X 

r 

y 

J 
-
, 

Fonética 

r (flape) 

? (oclusiva glotal) 

i: (vogal alta central) 

y (i não-silábico) 

- (nasalização) 

' (ditongo) 

Numa seqüência vocálica , a nasali
zação implica também em ditongo. 

A acentuação é predizível, caindo sempre na Última 
sílaba das palavras sem necessidade de ser escrita. Os 
sufixos levam acentuação primária, o que significa que a 
acentuação da palavra passa para o sufixo. 

2. COLEÇÃO DE TEXTOS. Nos casos em que a tradução 
literal soa artificial ou inatural, dá-se além da literal 
(lit:) uma tradução coloquial (col:) também. 

1) jaxi~rehe 4 jande jaho 
jabuti-por nós nós-fomos 

lit: 'fomos por jabuti' 
col: 'fomos atrás de jabuti' 

2) kotete jande-rehe aman-uhu uhyk , 
perto nos-em chuva-grande chegou 

lit: 1 chuva forte chegou perto em nÓs' 
col: 'pegamos uma chuva forte bem perto' 

3) i'i jande-ke jaf 
tempo decorrido nós-foco estivemos 

'ficamos (lá) por muito tempo' 

4) a'e-ngi jande jaho 
lá -de nós fomos 

'de lá s eguim os adiante' 
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5) wasai ro-rehe ihÕ , 
aça1 folhas-por ele-foi 

lit: 1 ele foi por folhas de açaÍ' 
col: 1 ele foi, atrás de folhas de açaÍ' 

6) kaitã-ta-rehe jahyk jajur 
Kaitã-gente-a chegamos viemos 

lit: 1 chegamos à gente Kaitã' ou 
'chegamos vindo (i. e. , não 1 indo') 
à gente Kaitã' 

col: 'chegamos aonde ficavam os Kaitã1 

-7) tajahu-ke Kaita jingo 
porco selvagem-foco Kaitã ele lançou seta 

u•am 
ele estava 

1Kaitã estava atirando em porcos selvagens com 
arco e flechas' 

8) wasai , 
aça1 

ro 
folhas 

. -ihe amupu 1 am a' am 
eu fiz-ficar eu-estava , 

1Eu estava colocando em pé as folhas de a çaí• 

.9) jakare-ke Kaitã japi 
jacaré-foco Kaitã ele-atirou com espingarda 

u'am 
ele estava 

1Kaitã estava atirando num jacaré com a 
espingarda' 

10) jape'a-ke jande jamondok jaho 
lenha-foco nós cortamos fomos 

1 fomos cortar lenha 1 

11) irande tajahu-ke jahawf-ta 
amanhã porco selvagem-foco tiramos-a pele 

-'amanha vamos tirar a pele do porco selvagem' 

12) jangwate-ke-rehe parahy 
onça-foco-em ele-irado 

'ele se zangou com a onça' 
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-13) xe warahy nga uhyk uwur 
lá sol gente chegaram vieram 

'as pessoas chegaram àquela hora (apontando o 
sol em determinada posição)' 

3. REGRAS DE ESTRUTURA FRASAL. 

S (PreS5 ) (adjunto) (FN) (FN) V (S) 

Adjunto (AdvlFP) (S) 

FP FNP 

FN { ~N (S)} 

PreS Pergunta 6 

O diagrama arboriforme que admite a máxima ex
pansão das regras EF é o seguinte (omite-se o encaixa
mento): 

s 
Adj~ PreS 

Ad~ ').p 
/ 

FIN FN FN V 
1 1 

Pergunta N p N N 

4. EXEMPLOS ILUSTRATIVOS DAS REGRAS EF. 

S (Adjunto) (FN) (FN) V 

Já que a l{ngua Urubú admite prefixos marcadores 
nos verbos (v. considerações morfofonêmicas, p. 186 ), é 
facultativa a forma livre do sujeito. Desta maneira, as 
duas FN são facultativas 7 • As regras de redundância 
<[+NJ~[±nom], seção 7) e as regras de concordância 
([+V]--..[-[+nom][-nom] ], seção 8) esclarecem qual 

175 



das lt'N se refere ao objeto e qual ao sujeito. Por isso, a 
única combinação possíveí na regra de concordância é a 
seguinte: 

Adv 

+tempo 
1 ~ 

ko1 
amanhã 

o 
[-nom] 

s 

[+ nom] 

_-.------s 
Adjunto 

t 
FP 
~ 

FN P 
1 
N 

' sepetu -pe 
espeto -em 

FN 
1 
N 

l -juruka 
costelas 

V 

FN 

po~N 
1 r 1.. 

nex1 ma1 
Nexf mãe 

V 

muji-ta 
ela- ,. 
assara 

1 A mãe de N exí vai assar as costelas no esp eto am anhã. ' 

1 A mãe de N exf• pode ser analisada como forma 
composta ou como forma possuída que resulta da forma-- - ,. çao e reduçao de clausula relativa. O pres ente estudo a 
trata na qualictade de cláusula relativa (v. formação de 
possessivos, seção 6). 

AdjuntbFN..--.V 
+nom ___ _____ s 

Adjunto "Fp 
Adv F~ 

1 1 
+ tempo N 

1 1 -a po mere 

p 

1 -pe 
a gora B el ém -a 

'João irá a Bel ém agora' 
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xua 
João 

. J 
iho-ta 
ele-irá 



-Adjunto V 

Adv F 

+lbc 
1 

N p 
1 1 1. 
xe ka'a rup1 
por ali 8 selva 

, 
a traves 

1 el e foi ali pela selva' 

,,,.-.... ...----.. 
Adjunto FN V 

-nom 

Adjl~\ 
FP FN 
~ 1 

FN P N 
1 

Pro 
I_ 

ihe -pe so'o 
mim -para caça 

lit: ' el e matará caça para mim' 
col: 1 ele me dará de comer' 

Adjunto-FN~ 
+nom 

Adjunto 
1 

FP 

----" ? " N p 
1 1 

ok -pe 
casa -a 

' chegamos na casa' 

s 

FN 
1 

Pro 
. 1 d Jan e , 
nos 

V 

ihÕ 
ele-foi 

-V 

juka-ta 
ele- , 
matara 

V 

jahyk 
chegamos 
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--.... ....--.. 
FN FN V 

-nom + nom 

Fr 
N 
1 

kijuwy 
cujubim 

s 

ajuka 
matei 

'eu matei um cujubim' 

~ 

FN V 
+nom 
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FN 
1 

N 
1 

pako 
banana 

s 

FN 
1 

N 

'-xua 
João 

V 

u'u 
comeu 

1J oão comeu bananas' 

FN 
1 
N 
I_ 

kapita .-cap1tao 

s 

'o capitão morreu' 

V 

mano 
morreu 



V 
s 
t 

• 1 
itawa 
ele-amarelo 

, 
•ele e amarelo' 

s 
1 
V 
1 

oho 
ele-foi 

'ele foi' 

• 
5. FORMAÇÃO DE ADJETIVOS E MODIFICADORES. Os 
modificadores (p. ex., adjetivos, numerais) são analisa
dos à luz da sua origem na redução de cláusulas relati
vas. São necessárias duas transformações: (1) formação 
de cláusulas relativas, (2) redução de cláusulas relativas: 

15) pira ka'e ihe a'u 

1 

peixe assado eu comi 
1 comi peixe assado' 

Segue a estrutura profunda desta cláusula 9 : 

_______ s 

_____--YN 
FN 

1 
N 

pira 
peixe 

2 

FN 
1 

Pro FN ~N V 

t ~ ' 10\ 
pira : alguem 1 muka 1 e i ihe 

• 1 1, 1 1 f 1 
peixe: aguem: e e- azer assar 1 eu 

1 1 1 

3 ! 4 l 5 :a 
1) Formação de cláusulas relativas 

IE: X - [ N - [FN - FN - V]] - Y 
FN S SFN 

1 2 3 4 5 6 

3 

V 

a'u 
comi 

ME : 1, 2, 3, 4 , 5, 6 ====> 1 , 2, +Pro , 4 , 5, 6 
+WH 

Condição: 2 = 3 
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Resultado 

F~ 
~ s -----1-----

1 • 

1 pira 
1 

1 l 2 1 

FN lN V 

+Pro 
+ WH 

3 

N 
1 • 

alguém imuka'ê 
1 

4 
1 
i 5 

2) Redução de cláusula relativa. 

ihe 

6 

IE: X -[N -[+WH - FN - vJ]- Y 

Resultado: 

FN S S FN 

1 2 3 4 5 6 , 

IE : 1 , 2, 3, 4, 5, 6 -+ 1, 2, 0, 0, 5, 6 

se 4 =um/alguém 

---------~~~----F8 FN ~ 

/---~ 
N V Pro 

1 
ihê 1 1 -pira muka'e a'u 

a'u 

..... 
P r e e i s a - s e de regra morf ofonemica para delir 

/mu/ 11 de /muka'e/ para obter a forma de superfície 
/pira ka' e ihe a'u/. 
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- -Outras construçoes paralelas sao: 

16) pako tawa a'u-ta1 2 'Vou comer banana madura' 

1 
banana amarela 1 comerei 

C:provém de /pako itawa/ 
banana ela-amarela 

'a banana é amarela' 

17) arapuha pupur ihe a'u 'Comi _veadinho cozido' 

1 veadinho cozido 1 eu comi 

Lprovém de /arapuha alguém mupupur/ 
veadinho alguém fez-ferver 

'alguém cozinhou veadinho' 

18) so'o jukyr ihe a'u 'comi carne salgada' 
carne salgada 1 eu comi 

Cprovém de / so'o alguém mujukyr/ 
carne alguém fez-salgar 

, 13 
'alguem salgou a carne' 

19) jaxi peteí amahem 'encontrei um jabuti' 

1 jabuti um 
1 
encontrei 

C: provém de / jaxi petef / 'há um jabuti' 14 

jabuti um 

6. FORMAÇÃO DE POSSESSIVOS. 

20) takwar ihe ramÜi ombor-uhu 
flechas meus antepassados atiraram-muito 

'meus antepassados atiraram muitas flechas' 
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Segue a estrutura profunda de 20): 

_____________ s __________ __ 

FN Fk____ V 

.1 
FN FN V 
.1 1 
N Pro 

takwar 1 - • 
1 tamu1 
1 
1 

1 1 
tamüi : ihe 

antepassados: eu 
areko15

1 ombor-uhu 
tenho : 

1 

l 2 
1 

3 : 4 1 
1 
1 

5 1 6 

A sentença 20) exemplifica encaixamento no sujeito. 
~ apenas coincidência que a formação adjetival mostre 
encaixamento no objeto e possessivo no sujeito. Pode 
ocorrer o contrário. 

6.1. Formação de cláusula relativa. 

IE: X -[N - [ FN - FN - V J] -
FN S S FN 

y 

1 2 3 4 5 6 

3 
ME: 1, 2' 3, 4, 5, 6 ===*" 1, 2 +Pro ' 4' 5, 6 

+WH 

Resultado: 

FN 

_____-Jf FN 

N 
1 1 +Pro 1 

ltamÜi areko 
1 

takwar +WH l ombor-uhu 
1 1 

1 t 2 3 4 5 1 6 1 1 

182 



6. 2. Formação de possessivo.16 

IE: X -[N -[+WH - FN - vJ] - Y 
FN s S FN 

1 2 3 4 5 6 

ME: 1, 2, 3', 4, 5, 6...-.1, 2, '/J, 4 41= poss, 

Resultado: 

N 
1 

N FN 
~ 

FN 
1 

Pro 

V 

5, 6 

takwar tamüi 
I_ 

ihe poss 1 areko 1 ombor-uhu 

1 2 3 4 

I 

5 
1 
1 
1 
1 

6. 3. Redução de cláusula relativa. -

IE: X -[N -[[FN - Po s s J - V J] - y 
FN S FN FN SFN 

1 2 3 4 5 6 

ME: 1, 2, 3, 4, 5, 6-+ 1, 3+ 2, ", "" 0, 
Resultado: 

6 

6 

----------------~~---------FN FZ. V 

N 
1 

FN N 
1 

Pro 
1 

takwar . -ihe -. tamu1 ombor-uhu 
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Uma regra morfofonêmica transforma 'tamÜi' em 
'ramÜi', a forma possuída, dando como resultado a devida 
forma de superfície: 

/takwar ihe ramui ombor-uhu/ 

- -Uma vez que as transformaçoes nao devem mudar o 
significado essencial, o sufixo /uhu/ deve ter sido acres-

"" centado na estrutura profunda por uma regra morfofone-
mica. Isto significa que certas regras morfofonêmicas 
são aplicáveis na estrutura profunda, antes de se aplica
rem as transformações e outras depois da aplicação das 
transformações, i. e. na estrutura de superfície. As re
gras morfofonêmicas aplicáveis à estrutura de superfície 
modificam a forma mas não o significado. 

Exemplos de outras formas de_ superfície com pos--sessao: 

21) ihe rakehar oho 
minha esposa foi 

'minha esposa foi' 

22) jurukã-ke nexí mái muji-ta 
costelas-foco Nexí mãe ela-assará - ,.. 'A mae de N ex1 vai assar as costelas' 

7. REGRAS DE REDUNDÂNCIA. 

184 

[ + progressivo J -
[ - imperativo]---

[ - estativo J --
[ + v] ----

[ + estativo ]----

[-imperativo] 

[ - esta tivo J 
[ + VJ 
± estativo 
± intens 
± neg 
±plural 

[
- fala.nte J 
- ouvinte 
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[ - estativo] --- + imper 
+falante 
+ouvinte 

[- imper J ---- [+ progressivo] 
+futuro 

[+ progr essivo J --> [ + movimento J 
[- movimento J [ + de pé J 
[ - de pé J [ + sentado J 
[- sentado J [ + deitado J 
[+ N] +plural 17 

+nom 
±Pro 
+foco 

[+ Pro] - - --- [+falante] 
+ouvinte 

[-Pro J ----- - --41> - falante 
- ouvinte 
+ Qualif 

[-Qttalif] ---- [+certeza] 

[+ Adv J [+Tempo J 
[-Tempo J [± Loc J 
[ - Loc J [+modo J 

8. REGRAS DE CONCORDÂNCIA. 

[:. ;lural] -- ~ [~ :~lural] ] 
[:.. ~lante] > [- [~:~alante] _J 
[~ :uvinte] [- [~ :':uvinte ]_] 
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[ + v] -[ + nom J t + nom J 18 

- [-nom] -nom] 
- [ + nom] [ - nom J 

[ + v] -[: :,co] [: :,co] 
-[+N ] +N 

-nom +nom 
+foco 

• 

Esta regra declara que não pode haver duas ocor
rências de foco na mesma sentença, nem ocorrência de 
foco no [+nominativo] se há [-nominativo], i. e. , objeto. -Nao desempenha o· papel de marcador de objeto, pois pode 
ocorrer no substantivo de uma frase preposicional. Ha -
vendo, contudo, sujeito e objeto, pode resolver possíveis -ambigüidades por sua presença no objeto. Tais ambigüi-
dades só podem aparecer na terceira pessoa (v. também 
nota 7) • . 

9. CONSIDERAÇÕES MORFOFON~MICAS. Obtém-se a 
disposição linear correta dos afixos que podem co-ocor
rer através da introdução dos mesmos em seqüência hori
zontal. Assim, o negativo é introduzido antes do futuro 
para que possa ocorrer a seqüência / -ym-ta/. 

[ 
V 

[ 
V 
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oho-ym-ta -oho-y -ta 'ele não irá' 

., [a / 
V 

) 
[ere / 

V 

. -plural 
+falante 
- ouvinte 
- estativo 

-plural 
-falante 
+ ouvinte 
- estativo 

a-ho 
aho 

ere-ho 
ereho 

'vou' 

'você vai' 



[ [o / 
:. -falante 19 o-ho 1 ele vai' V V 

- ouvinte oho 
- estativo 
+ class.e o 

[_ [i I 
~ 

1é amarelo1 V V - falante i-tawa 
- ouvinte itawa 
+ estativo 20 i-hÕ 1 ele vai' 
+classe i . -iho 

[ [u I 
~ 

V V -falante u-sak 1 ele ve1 

- ouvinte usak 
- estativo 
+classe u 

[ [ja / > 
V V +plural ja-ho 1vamos' 

+falante jaho 
- ouvinte 

. - estatiw 

[ • [pe / -V V +plural pe-ho 'Vao!' ou 
- falante peho ~ -'voces vao' 
+ouvinte 
+ imper 

[ [e I 
~ 

V V [-?lural J e-ho 1Vát 1 

+ rmper eho 

J-+uhu] I 
V V [_+ qualif J pandu-uhu 'ele fala muito' 

]--+ym] / 
[+ neg] -V V aho-ym 'nao fui 1 

J ). ta] / 
V V [+futuro J aho-ta 'irei' - -aho-y-ta 'nao irei' 
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J _ __.te J 
V V 

/ 
[+ iD:tens J 

J ta] 
N N 

/ 
[+plural J 

J_..uhu] 
N N 

/ 

[
-Pro J 

+ qualif 

] -+te] 
N N 

/ 

[
-Pro] 
+ cert 

/ 
8- foco] 

J )lke] 
N N 

aho-te 

-aho-y-te 

kaitã-ta 

pira-uhu 
pira-hu 

myra-te 

'vou com 
certeza' 

'com certeza -nao vou' 

-'a gente Kaita' 

'peixe grande' 

# A • •arvore autentica' 
•árvore/ madeira certa' 

ihe-ke 'eu' 

-- / e ym y - aho-ym-ta aho-y-ta •não irei' 

uhu ---+ hu / vogal _ myra -uhu myra -hu 1 árvore 
grande' 

ujur ~ uwur 'ele vem' ou 'ele veio' 
- - / , 21 [ a J tamui ~ ramui quando possu1do por - 3 pessoa 

ho ~ ro / quando possuído 21 por [- 3ª pessoa] 

hakehar ---+ rakehar / quando possuído 21 por [- 3ª pessoa] 

10. PROBLEMAS. 

10.1. Auxiliares (i. e., antigos auxiliares). Ross (1967) - . 
(a), p. 1) argumenta que "auxiliares e verbos sao real -
mente membros da mesma categoria, a do verbo". A 
gramática Urubú· apoia este ponto de vista, pois tanto os 
verbos auxiliares quanto os principais admitem de igual 
maneira prefixos pessoais. Ocorrem assim séries como 
a seguinte: 
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23) verbo l rincipal 

jahyk 
chegamos 

Vaux 
f 

jaho 
fomos 

progressivo 
1 

Jaxo 
" esta vamos 

lit: 'chegamos indo' em contraste com 
'chegamos vindo'. 

col: 'estávamos chegando' ou simplesmente 
'chegamos' 

Numa análise original que abrangia os verbos auxi
liares, as regras EF produz iam o seguinte diagrama ar
boriforme (a seguir se dá apenas a parte competente): 

s 
V-----~ux 

V~ . 
aux progressivo 

' hk ' hl .I Jª y Jª o Jaxo 

O Vaux tem dois membros /ho/ 'ir' e /jur/ 'vir'. O 
progressivp com movimento tem apenas um membro / xo /. 
Tanto o Vaux quanto o progressivo podem ocorrer isola
damente na qualidade de verbo principal. Além disso, o 
Vaux pode co-ocorrer com o progressivo. 

A presente a n á 1 is e classifica os auxiliares como 
verbos principais, o que simplifica a sua descrição. As
sim, uma série como a já referida sob n9 23) é apresenta
da como decorrente de sentenças encaixadas. 

s 

V--->---
jahyk V S 

1 
jaho V 

jaxo 

A simplificação de um aspecto, porém, com p 1 i c a 
outro, e no caso dos auxiliares na qualidade de verbos 
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principais as presentes regras EF irão gerar uma série 
como: 

24) ,,. jahyk 
chegamos 

jahyk 
chegamos 

jahyk 
chegamos 

e o inverso da sentença 23) (também não gramatical) 

25) "' jaho jahyk 

jaxo 

Jaxo 

jahyk 26) J1. jaho 

etc. Existem mais três combinações -nao-gramaticais. 

A seguir se apresenta uma tentativa de impedir a - -formaçao de sentenças nao-gramaticais. Com uma regra 
de concordância é possível impedir 1) a ocorrência de 
progressivo antes de outro verbo e 2) a ocorrência dupla 
de progressivo. 

+V - _ [+progressivo] [+progressivo] 
- progressivo 
- estativo 

) 

- [+progressivo J--
Estas duas regras impossibilitam: 

27) • jahyk Jaxo Jaxo 
chegamos 

# 

esta vamos ~ 

esta vamos 

28) • jaxo jahyk 
# 

esta vamos chegamos 

mas, /ho/ e /jur / permanecem problemáticos 22 • Uma 
solução seria talvez a sub-categorização dos verbos como 
[ +- aux]. Então, com as regras de concordância, é possí'
vel evitar as combinações erradas, assim: 

+V 
- progressivo ~ 
- estativo 

-_ [+ auxJ [+ aux J 
-[+ aux]_ 
- _[+progressivo] [+progressivo] 
-[+progressivo J __ 
- _ [+ progressivo J [+ aux J 
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10. 2. Como já se mencionou na nota 11, /mu/ 'causativo' 
não é analisa.do no presente trabalho. Assim, a sentença 
8 da página 174 não s.eria ge'rada por esta gramática. Evi
ta-se este problema pela inclusão no 1: éx:ico da forma 
completa /mupu'am/. 

10. 3. Os substantivos devem ser sub-categorizados por
que esta gramática irá gerar séries como: 

29) ,,. ho - ta 

30) ~ merê - ta 

'grupo de folhas' 

'grupo de Beléns' 
. .. . . 

mas as seguintes sao grama t1ca1s: 

31) 

32) 

jande - ta 

pehê - ta 

'nós todos' 
..... 

'voces todos' 

10. 4. Parece aconselhável sub-categorizar os substanti
vos em i) sempre possuídos, ii) facultativamente possuí
dos e iii) nunca possuídos. (v. nota 21) 

11. AP~NDICE: ÍTENS LEXICAIS. Todas as palavras 
usadas no presente trabalho aparecem a seguir. Outras 
palavras estão incluídas para exemplificar determinadas 
categorias (p. ex. , [ + modo]). · 

[
+ Adv J 
+ tempo 

apo 
i' e 
irande 

kof 

'agora' 
'há algum tempo' 
'amanhã• 
(fala feminina) 
'amanhã' 
(fala rnasculina) 

[
+ Adv] 
+ Loc 

a'e 
xe 
kotete 

'ali' 
'lá' (apontando) 
'perto' 

[:~~do J (não usados neste estudo) 

pahar 'depressa' 
wewe 'devagar' 
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rehe 
ngi 
rupi 
pe 

xo 

.. 
1 

tawa .. pete1 

ho 

hÕ 
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[+PJ 
'para, a,, em' 
'de' 
'através de, por' 
'em' 

+ progressivo 
+movimento 
+ classe i 

'estar' 

+progressivo 
+sentado 
+classe u 

'estar' 

[+V ] 
+ estativo 

'amarelo' 
'um' 

+V 
- estativo . - progressivo 
+ 
+classe o 

'ir' 

+V 
- estativo 
- progressivo 
+ __ 

+classe i 

'ir' 

+ progressivo 
+de pé 
+classe u 

1am 'estar' 

+progressivo 
+deitado 
+classe o 

u 'estar' 

+ V 
- estativo 
- progressivo 
+ 
+ classe u 

hyk ' chegar' 
jur 'vir' 

+V 
- estativo 
- progressivo 
+ __ _ 

parahy 'estar zangado' 
mano 'morrer' 



+V 
- estativo 
+ (FN)(FN) 

+classe o 

mbor 'jogar, atirar' 

+V 
- estativo 
- progressivo 
+ (FN)(FN) 

+V 
- estativo 
+ (FN)(FN) 
+classe u 

'u 'comer, beber' 

japi 
jingo 
juka 
hawr 
mahem 
muji 
muka'e 

'atirar' (com espingarda) 
'atirar' (com flechas) 
'matar' 

mondok 
mupu'am 
mupupur ' 
reko 
mujukyr 

'tirar a pele' 
'encontrar' 
'assar' (em espeto), 'fazer assar' 
'assar' (em plataforma), 
'fazer assar' (dessecar) 
'cortar' 
'fazer ficar em pé' 
'fazer ferver' 
'ter' 
'fazer salgar' 

[~ ~ro] 
aman 
arapuha 
hakehar 
ho 
jakare 
jangwate 
jape'a 
jaxi 
jurukã 
kaitã 
kapitã 
ka'a 

'chuva' 
'veadinho' 
'esposa' 
'folha' 
'jacaré' 
'onça, jaguar' 
'lenha' 
'jabuti' 
'costelas' 

. -1Ka1ta' . -' cap1tao' 
'selva, floresta' 
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kijuwy 1cujubim' , . 
1mãe1 ma1 - 1Belém1 mere -nga 'gente' .. 
1Nexf' nex1 

ok 'casa' 
pako 'banana' 
pira 'peixe' 
sepetu 'espeto' 
so'o 'carne, caça' 
tajahu 'porco selvagem' 
takwar 'flechas' 
tamÜi 'antepassados, 
wasai 

, 
'aça1' 

warahy 'sal' -xua 

ihe 

nde 

a'e 
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'João• 

+N 
+Pro 
+falante 
- ouvinte 
-plural 

'eu me' , 

+N 
+Pro 
- falante 
+ouvinte 
-plural 

..... 
'voce' 

+ N 
+Pro 
- falante 
- ouvinte 
- plural 

'ele, a ele' 

..... 
avo' 

+N 
+Pro 
+falante 
- ouvinte 
+plural 

. 
jande 

, 
'nos, nos' 

+N 
+Pro 
- falante 
+ouvinte 
+plural 

pehe 
..... 

'voces' 



NOTAS 

1. A língua Urubú pertence à famO.ia Tupí-guaraní e é falada por uns 500 
indígenas na região nordeste do Brasil. O autor tem colhido dados lingü(s
ticos durante uns 10 anos sob auspícios do Summer Institute of Linguistice, 
em função dos convênios celebrados com o Museu Nacional do Rio de Janeiro 
e o Ministério do Interior - Fundação Nacional do Índio. Tem elaborado uma 
análise (inédita) da gramática UrubÚ à base do modelo tagmêmico. Seu estu
do 'Urubú Sign Language' (língua de gestos dos UrubÚ) foi publicado no IJAL, 
Vol. 34, N<? 4, outubro, 1968. 

2. No caso das outras disposições, parece haver menos freqüência de uso 
e nenhuma mudança de signüicado. Devem ocorrer as seguintes: SOV, VS, 
VO. Estas podem ser derivadas através de transformações da disposição 
1 predileta' , OSV. 

3. Entre os proponentes de tal gramática figura Burt (1971). 

4. Os sufixos são unidos com hi'fen para identificá-los. Existe para tal 
prática um motivo fonológico, ou seja o padrão de acentuação. 

5. As seguintes abreviaturas são utilizadas para facilitar a leitura do 
presente estudo. Outros súnbolos, geralmente aceitos e empregados nas 
gramáticas gerativas, aparecem no texto sem figurarem na lista a seguir: 

Adv 
cert 
FP I 
imper 
lntens 
loc 
neg 
nom 
pose 
PreS 
Pro 
qualü 
Va~x 

- advérbio 
- certeza 
- frase preposicional 
- imperativo 
- intensificador 
- locativo 
- negativo 
- nominativo 
- possessivo 
- pré-sentença 
- pronome 
- qualificador 
- verbo auxiliar 

6. Não se estuda PreS no presente trabalho. As sentenças interrogativas 
são formadas através do uso de palavras interrogativas ou. faltando estas, 
por padrões entonacionais. 

7. Pode haver ambigüidades, contudo, na terceira pessoa se o assunto do 
texto ou conversa abrange mais de uma terceira pessoa. A ambigüidade po
de resolver-se através de menção específica do sujeito, mas isto não modi
fica o caráter facultativo da FN subjetiva. 

8. ~possível estabelecer mais uma sub-categoria de 'direção• mas falta 
evidência suficiente para justüicar tal procedimento. As expressões 'além 
do rio', 'mais adiante' e outras semelhantes são essencialmente locativas 
embora coexista nelas a idéia de 'direção•. 
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9. Note-se que esta sentença exemplifica o encaixamento no objeto. 

10. 'Alguém' é palavra postiça se aquele que assou não é o mesmo que co
meu, mas seria 'eu' se aquele que comeu fosse o mesmo que assou. 

11. /mu/ •causativo' é prefixo derivacional e não é tratado no presente 
trabalho. Desempenha também o papel de modificador de classe, converten
do verbos estativos (ka'e, etc.) em transitivos que admitem todos os prefi
xos pessoais. Converte outrossim verbos intransitivos em transitivos. ~ 
de fato transitivizador. Assim: 

[

/itawa/ ] 
ele amarelo -/amutawa/ 
+ estativo 

'fiz que algo/alguém se tomasse amarelo' 

[
/uhyk/ J 
ele chega _./amuhyk/ 
- estativo 

'fiz alguém/algo chegar' 

12. * /pako itawa a 1u-ta/ não é gramatical, como também os verbos /mu/ 
em posição de modificador. 

13. Não existe voz passiva na língua Urubú, portanto não se pode dizer 'a 
came foi salgada (por alguém)'. 

14. Não tuí"verbo existencial (i. e., 'ser') em UrubÚ, embora exista verbo 
locativo (i. e., •estar'). Nesta análise os numerais levam as seguintes ca
racterísticas: 

+V 
+ estativo 
-falante 
-ouvinte 

15. Embora a cláusula 'tenho antepa.ssados' tenha sido construída na es
trutura profunda, é com certas restrições por causa do verbo /reko/ 'ter'. 
Seu significado tem ganho conotação sexual, deixando de indicar possessão 
no sentido mais geral. ~ usado de vez em quando sem ambigüidade mas por 
via de regra é aconselhável omitir esta palavra. Se é considerado verbo 
abstrato de possessão nunca realizada na estrutura de superfÍcie, contudo, 
não há mais problema. 

16. A teoria de formação de possessivos geralmente proposta no caso das 
gramáticas transformacionais deve sofrer modificações, pois não existe na 
língua Urubú nenhuma preposição de possessão com o significado 'de'. Tal 
teoria alternativa poderia talvez ser aplicável também no caso de outras lín
guas sem preposição de possessão 'de'. 

17. 'Plural' aqui significa 'coletividade' ou •grupo'. Assim, a tradução de 
'kaitã-ta' é 'gente-kaitã• , 'tajahu-ta' significa 'grupo de porcos selvagens'. 

18. Já que o presente estudo analisa somente a ordem OSV, as outras dis
posições são omitidas. Uma descrição integral da gramática Urubú iria 
omitir também a terceira linha para admitir a ordem SOV (v. também a nota 
2). 
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19. A terceira pessoa pode ser [ ± plural] e por isso se omite esta carac
terística. 

20. Parece aconselhável mencionar estas duas características para cha
mar a atenção a elas; podem ser omitidas. contudo. pois são (± J. 
21. Estes três itens devem aparecer separadamente porque exemplificam 
uma regra para substantivos possuídos que não forma parte da presente gra
mática. Tal regra se aplica a todos os substantivos que começam com letra 
[ t] e modificam este [ t] em [ r] quando o substantivo é possuído por [- 3ª 
pessoa]. O [t] se converte em Lh] quando o substantivo é posau(do por[+ l8 
pessoa]. 

22. *jaho 
fomos 

jahyk 
chegamos 

Qual seria a realização de 'Vim. vi, venci 1 ? 
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Significado e Função 
de Margens Verbais 
na Língua Paumarí 

SHIRLEY CHAPMAN 

O. INTRODUÇÃO. Existe um grupo de afixos que se dão 
em posição final de todos os verbos, alguns modificadores 
nominais e determinados substantivos na língua Paumarí 1• 

Usa-se o termo margens com referência a tal grupo. O 
presente estudo analisa a ocorrência destas margens no 
contexto verbal, visando identificar o significado essenci
al das mesmas e demonstrar a maneira em que assinalam 
as relações existentes ao nível de oração e período. 

1. SIGNIFICADO ESSENCIAL. Segue o elenco das mar
gens aplicáveis a verbos: 

-ki Focal, orientação indefinida (1.3) 
-hi 00 -ha Focal, orientação específica remota (1. 3) 
-ja ao-a.o-ra Focal, orientação específica imediata (1. 3) 
-nio0 -na Não-focal, intransitiva (1. 4) 
-vini Não-focal, transitiva (1. 4) 
-va Horta tiva (1. 1) 
- =#= Imperativa (1. 1) 

Nos casos de formas alternativas (p. ex., -hioo-ha), a 
primeira constitui a 'forma feminina' não-marcada (1. 5). 
Na discussão que segue, tal forma (p. ex., -hi) será usa
da como representação do morfema inteiro. Em muitos 
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contextos, o falante tem a opção de usar margens diver
sas. Na seção que segue, serão analizados os fatores que 
influem ou determinam a sua escolha. 

1. 1. Contraste imperativo-indicativo. As margens apli
cáveis a verbos imperativos e indicativos são mutuamente 
exclusivas. As margens imperativas são fixas no que diz 
respeito ao seu uso. / -va/ ocorre em verbos da primeira 
e terceira pessoa do singular e do plural. O /-va/ horta
tivo pode se usar também com intenção positiva, como no 
caso de resposta verbal a uma ordem ou situação. Os im -
perativos da segunda pessoa do singular e do plural mos
tram a margem / =#= /. 

Imperativo da segunda pessoa 

1) hari'a bana varavara-jana-#= 
não fut 2 falar-mais-mgimp 
1Não fale mais.' 

2) va-na-bavi- =#= / 
2pl-trv-vasilha-mgimp 

va-vikha-ra-foni-#= 
2pl-levar-para-beira d'água-mgimp· 

, 

'Coloque-os numa vasilha e leve para o porto. ' 

Imperativo da primeira e da terceira pessoa 

3) jakaho hoja -va 'o kamososobi 
deixar ficar-mghort dem peixe 

'Deixe o peixe ficar.' (i. e., não tente pescar) 

4) jakaho 10-0-kha-va 
deixar eu-embora-ir-mghort 

'Pretendo ir embora.' 

5) 'a-joi-va / kahami-ra 
nós-voltar-mghort / nozes-obj 

•a-na-joi-va 
nó s-trv-vol tar-mghort 

'Vamos voltar, vamos voltar para buscar as nozes. 1 
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Nem todos os fatores mencionados no resto da seção -sao relevantes ao imperativo. A parte restante desta se-
ção explica os fatores que influem na escolha das margens 
indicativas. 

1. 2. Foco. Um dos fatores básicos na seleção de mar-
, -gens e o foco. No presente estudo os termos focal e nao-

-focal são usados com preferência aos termos dependente 
e independente, embora na maioria dos casos qualquer 
distinção feita à base da dependência gramatical fosse 
idêntica àquela traçada em termos do foco. Semelhante
mente, e:x:iste estreita vinculação entre os conceitos focal: 
não-focal e nuclear: periférico; contudo, a maneira mais 
eficaz de referir ao processo ocorrido é a de falar da se
leção de margens em termos de foco. Por exemplo, uma 
sentença complexa iria norma:Ltnente conter uma oração 
independente (núcleo) que seria considerada focal, mais 
uma oração dependente (periferia) que se consideraria 
não-focal. Os itens que normalmente se dão em posição 
não-focal seriam aqueles que proporcionam informaçpes 
de fundo 1e ambiente. ~, contudo, possível enfocar tais 
itens mediante uso de uma das margens /-hi/ /-ja/ ou 
/-ki/. Cada uma destas pode funcionar como marcador 
verbal em orações focais; distinguem-se uma das outras 
à base de sua orientação particular (1. 3). 

6) 'a-ka-kha-misi-na / 
nós-nncl-vir-até a-mgint / 

margem 

'a -gai -moraha - hi , . . 
nos-vir-margem ac1ma-mgrem 

-
'Quando chegamos na margem, 

(não-focal) 

subimos pela ribanceira. ' 
(focal) 
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7) 1a-ka-kha-misi-hi / 
nós-nncl-vir-até a-mgrem / 

margem 

'a-gai-moraha-hi 
1 • • nos-vir-margem ac1ma-mgrem 

'Chegamos na margem e subimos pela ribanceira. ' 
(fuc~) (fuc~) 

Há uma nítida vantagem no emprego do conceito de 
foco em vez de dependência: é que os elementos de tem -
po, lugar, motivação, propósito, descrição, instrumento, 
etc., que numa fala isolada seriam provavelmente expres
sadas mediante margem não-focal, podem numa determi
nada narrativa receber margem focaJ. E, pelo contrário, 
certas ora ç Õ e s que são gramaticalmente independentes 
podem ser desenfocadas mediante uso de margem não-fo
cal. 

8) 'a-o-kha-hi / 'a-a-kajaviro-ha-na 
nós-embora ir-mgrem / nós-vbr-bacaba-tdp-mgint 

'Fomos embora buscar bacaba' (propósito não-focal) 

9) 'a-o-kha-hi / 1a-a-kajaviro-ha-hi 
nós-embora ir-mgrem / nós-vbr-bacaba-tdp-mgrem 

'Fomos embora e procuramos bacaba. ' 
(propósito focal) 

Certas orações com papel específico (p. ex. , condi
cional, contrafatual) possuem margem fixa. Estas são 
tratadas na seção 3. 

1. 3. Margens de orações focais. As orações indicativas - ..... em posiçao focal podem ter nos seus verbos uma de tres 
margens. A escolha de marg·em depende da orientação do 
falante. (v. 1. 3. 1, 2, 3) 
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Este conceito pode ser diagramado da seguinte ma-
neira: 

Indicativo focal 
[orientação espedfica 

orientação indefinida 

[

imediata 

remota -hi 
-ki 

Usa-se o termo "orientação de falante" com refe
rência à relação de quem fala a determinado evento e sua 
conseqüente determinação da sua relativa importância. O 
diagrama acima elaborado mostra os fatores que contro
lam a seleção de margens em contextos não-narrativos. 
Nas narrativas, pelo contrário, a margem 1-hil tem pre
cedência sobre 1-kil e l-jal porque a narrativa per se 
descreve eventos não-imediatos. As orações marcadas 
pelas margens 1-kil e l-jal continuam sendo independen
tes sob ponto de vista gramatical e permanecem mais fo
calizadas que as ora çÕes marcadas pelas margens I -vinil 
e I -ni I embora menos enfocadas que as identificadas por 
1-hil. Pode-se excluir de uma narrativa toda oração com 
exceção daquelas marcadas por I -hil, mantendo-se intato 
o bosquejo integral da história. 

, 
Não-focal Focal 

Não-narrativa 
toda margem menos I -vinil I -nil 
I -vinil e I -ni I 

Narrativa -Informaçao Informação 
de primeiro de segundo 
plano plano 

1-hil 1-kil l-jal I -vinil I -ni/ 

As orações indicativas não-focais possuem as mar
gens I -vinil e I -nil. A escolha de margem depende da 
transitividade. (v. 1.4) 

I d . t• [Transitiva n ica iva 
Não-focal .. 

Intrans1t1va 

-vini 

. -n1 
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1. 3. 1. Orientação e·specÍfica imediata /-ia/. Nos casos 
em que a ação verbal é imediata na experiencia do falante 
com referência tanto a tempo como a lugar, pode- se usar 
/-ja/ no verbo. Tal elemento significa, não o tempo res
tritamente atual senão um evento imediato ou próximo no 
passado, presente ou futuro. /-ja/ é usado com freqüên
cia em diálogos, sobretudo em perguntas e respostas. 

10) a) 'i-'bai-mani-ja? 
..... . . 

voce-comer-mter-mg1m 
..... , 

'Voce esta comendo?' 

b) ha'a, 10-'bai-mani-ja. 
sim, eu-comer-inter-mgim 

1 Sim, estou comendo. ' 

11) a) 1 i-kana-mani-'i-a? 
você-banhar-se-inter-comp-mgim 

..... . , 
'Voce Jª se banhou ? 1 

b) ha'a, 10-kana-mani-'i-a? 
/ 

sim, eu-banhar-me-inter-comp-mgim 

'Sim, já me banhei. ' 

, 

~ freqüente o uso de /-ja/ em informações de pri
meira e segunda pessoa, mas não se restringe a tais usos. 
Quando a atividade de uma terceira pessoa é conhecida ou 
presenciada pelo falante, pode-se empregar / -ja / , con
tanto que o caso referido seja de caráter imediato no con
texto temporal - espacial. 

12) kodi-isai, ava hida adari-ja , 
meu-filho, arvore dem cair-mgim 

'Meu filho, caiu uma árvore.' 

Pode ser usado também para introduzir o assunto de 
uma conversa ou narrativa,· ainda que não seja empregado 
/-ja/ no restante da narrativa. 
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13) Parajairo maina hada , . 
nome masc prox1mo dem 

vara-' o-va-ni- 1 a-ra 
falar-eu -trv-pmg-comp-mgim 

'Agora eu vou falar de Parajairo. ' 

...... 
Pode servir outrossim de advertencia, embora neste 

uso /-ki/ seja mais comum. 

14) jomahi bana 
onça fut 

1oni 1ira 
dem você obj 

'A onça vai pegar você. 1 

ari-ja 
agarrar-mgim 
com dentes 

Para outros usos, v. seção 3. 

bana 
fut 

1. 3. 2. Orientação espec!fica remota. Pode empregar-se 
o elemento / -hi/ numa fala se o estado ou ação é remoto 
no sentido temporal e/ou locativo com relação ao momen
to e ato de falar. Mesmo que o falante estivesse presente 
no momento de realizar-se o evento original, pode em
pregar / -hi / para indicar certa distância temporal entre 
aquele evento e o momento e ato de falar no presente. Daí 
que seja empregado / -hi/ quase que exclusivamente na -qualidade de margem em oraçoes focais de narrativa, 
marcando simultaneamente os verbos das orações do en
redo principal e aqueles verbos do contexto que contribu
em com importantes informações de segundo plano para a 
referida narrativa (1. 3). Emprega-se, outrossim, nas 
interrogativas da terceira pessoa: 

15) 1ida asia hoja-mani-ha ikoaka ? 
dem ainda ficar-inter-mgrem-anzóis 

1 Ainda tem anzóis? ' 

16) 'ada hanaja o-kha-ha kada-abi'i? 
dem onde embora-ir-mgrem seu-pai 

'Aonde foi o seu pai? ' 
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17) 'a-a-kavasi-ha-hi / ho-vani, Ba'aha, Ka'ajo 
eu-vbs-envira-tdp-mgrem / eu-enf, Ba 1aha, Ka'ajo 

1 ari-hi-na / 'o-noki - 1 i-hi ida jomahi 
nós-sendo-mgint / eu-vi-comp-mgrem dem onça 

doroni / vada- 10-ni'a-hi / jamako 
mediana / olhar-eu-pmg-trv-mgrem / macaco 

10-vaniha-mani-hi / 
eu -pensei erradamente-resposta-mgrem / 

ino-ni-a hora na -nokia - hi - 'i - hi 
dentes-nnmg-enc me trv-mostrar-ben-comp-mgrem 

'Fomos buscar envira, eu, Ba'aha e Ka'ajo. Vi uma 
onça de tamanho mediano, olhei para ela. Pensei que 
fosse um macaco, ela me mostrou os dentes. ' 

1. 3. 3. Orientação indefinida / -ki/. Nos casos em que a 
imediação ou distância da ação não constitui informação 
relevante, o falante poderia usar /-ki/ como margem ver
bal nas orações focais. Emprega-se com freqüência em 
palavras descritivas ou estativas. (~ também a margem 
mais típica dos modificadores nominais, mas esta área 
não cabe no alcance do presente estudo.) ~ freqüentemen
te usado outrossim para explicações e informações de 
fundo em determinadas narrativas. 

18) Mamai, Vanda 'ai-'ari-hi-na-ra 
Mamãe, Vanda sair-nós-pmg-mgint-obj 

nofi- 1 i-ki mithani hi- 1 i-ni 
querer-comp-mgind noite ser-comp-mgint 

'Mamãe, Vanda queria que nós saíssemos porque já 
é noite.' 

~ também comum em perguntas e respostas. 

19) 'i-o-kha-mani-ki-'i? 
voe~-embora -ir-inter-mgind-você 

..... . 
'Voce vai?' 

206 



20) jaha-ri-ki 'ada 
bom-neg-mgind (suj) 

1Não é bom.' (resposta a pergunta) 

Esta margem ocorre obrigatoriamente quando um 
prefixo pessoal se repete na qualidade de sufixo, geral
mente com inferência futura (v. p. ex.19 acima referido). 
Aparece, outrossim, em advertências. 

21) 'i-noki-41= bana 
..... . 

voce-ver-mg1mp fut 

1 i-noba - ki - bana - 1 i 

'oni 'i-sa'a-ni / 
dem sua-mão nnmg / 

..... . ..... 
voce-cortar-mg1nd-fut-voce 

'Cuidado com a mão, se não você pode se cortar!' 

~ esta a margem que ocorre obrigatoriamente com 
o enclítico negativo /ni-/. Todas as demais margens in
dicativas podem co-ocorrer com o afixo negativo /-ri-/. 
Isto se explica pelo fato de ser /ni-/ um negativo absolu.:. 
to, · aplicável portanto a não-eventos e não-estados quando 
a orientação é irrelevante. 

22) dai-ri-ha ada papai / 
carga-neg-mgrem dem pai / 

ni-' a-'bai-ki hidakaba' i 
neg-nós-comer-mgind hoje 

' 
'Se papai não voltar com uma carga, não vamos 
comer hoje. ' 

23) 'a-o-kha-va / kanava ni-haria 
nós-embora-ir·-mghort / canoa neg-nos 

ka-gathi-ki 
nncl - comportar mgind 

'Vamos por terra, pois a canoa não comporta todos , 
nos.' 

1. 4. Margens de orações não-focais. As falas enfocadas 
são marcadas por margens que indicam orientação para o 
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falante. As falas não enfocadas são marcadas por mar
gens que indicam transitividade verbal. Trata-se este 
conceito com mais detalhe na seção 2. Os verbos de ora
ções intransitivas não-focais levam a margem / -ni/, e 
aqueles de orações transitivas ou ditransitivas não-focais 
a margem / -vini/ . 

24) 'o-nofi-ki 'ida 'o-vadi-na 
eu -querer-mgind dem eu-dormir-mgint 

'Eu quero dormir. ' 

25) 'o-nofi-ki 'ida makari-ra 'o-noki-vini 
eu -querer-mgind dem tecido-obj eu -ver-mgtr 

'Eu quero ver o tecido. 1 

26) vanami-ra 1a-o-nikha-vini / 
remo-obj nós-embora-trazer-mgtr / 

bi-karaga-'a-ha ada ajotoro 
ela-encontrou-comp-mgrem dem caranguejo 

'Enquanto nós trazíamos o remo ela encontrou um 
caranguejo. ' 

27) 'a-varani-ri-na vani / 
nós-conversar-neg-mgint-enf / 

'ari-adaha-' i-hi 
nós-caminhar-comp-mgrem 

'Caminhávamos sem falar.' 

1. 5. Concordância de gênero. Três das margens verbais .... 
mostram contraste de genero-pessoa; nota-se o contraste 
de gênero apenas na terceira pessoa. 

fem masc 

-hi -ha (-ha 3 sg masc, 3 pl; - hi em outros 
ambientes) 

-ni -na (-na 1 sg + 1 pl, 3 sg masc, 3 pl; - ni em 
outros ambientes) 

-ja o.:.-a -ra (-ra 3 sg masc, 3 pl; -ja oo-a em outros 
ambientes) 
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Existe uma diferença dialetal entre as formas femi
ninas de / -ja / mas todos os falantes empregam a mesma 
forma em determinadas posições gramaticais (p. ex. , na 
qualidade de margem em orações contrafatuais, 3. 2. 2). 

Relaciona-se a concordância com o sujeito de ver
bos intransitivos e (geralmente) o objeto de verbos transi
tivos. Porém, o objeto de um verbo transitivo pode ser 
marcado por /-ra/ 'objeto' sob certas condições de ordem 
e ênfase verbais; neste caso, a concordância tem que ver 
com o sujeito do verbo. Se há concordância de oração 
completa em vez de substantivo, usa-se a forma feminina. 
Quando ocorre margem dupla, a segunda das margens 

..... . ..... 
mostra concordanc1a de genero com o elemento nuclear 
adicional ou, no caso de verbos ditransitivos, com o· refe
rente (v. seção 2) 

2. MARGENS DUPLAS. Sob certas condições um verbo 
pode levar margem dupla. Esta consiste em / -vini / ou 
/-ni/ mais o portador de margem /-hi/, mais uma segun
da margem que pode ser tudo menos /-vinil ou /-va/. 

Margens Duplas 

rimeira margem Portador de margem Segunda marge 

-vini -hi- -=#= . -n1 -hi 
-Ja 
-ki 
-ni 

A escolha da primeira margem depende da transiti
vidade do verbo (1. 4), e a da segunda dos elementos de fo
co e orientação (1. 3). A ocorrência de margem dupla se 
relaciona com a transitividade da oração, ou ~eja o nume
ro de unidades nominais nucleares que podem dar-se com 
determinada classe verbal. 

2. 1. Unidades nominais nucleares. O seguinte quadro 
exemplifica a maneira e~ que as diversas unidades nomi-
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nais nucleares se associam normalmente a verbos de va
riadas classes, e quais as funções desempenhadas pelas 
referidas unidades na língua Paumari. 

Raiz verbal Substantivo Função e Papel 
nuclear enclítico 

(se há) 

Intransitiva 1 sujeito agente/ paciente/ 
beneficiário 

Transitiva 2 sujeito -a agente 
objeto -ra paciente 

Ditransitiva 3 sujeito -a agente 
objeto 

~ 
-ra beneficiário 

referente -a paciente 

Quando os verbos de tais orações são marcados por 
margens não-focais que mostram transitividade, os ver
bos intransitivos 1 e v a m margem / -ni/, os transitivos 
/ -vini/ e os ditransitivos ou /-vinil ou a margem dupla 
/vini-hi-ni/ (2. 3. 3). 

28) 'ai-'ari-hi-na 
partir-nós-pmg-mgint 

'Quando nós partimos. ' 

29) babadi-ra ko-saka-vini naothinia ..• 
peixe-obj-nncl-arpoar-rngtr-depois 

'Depois que ele tinha arpoada o peixe .•• 1 

30) 10-nofi-ki 'ida ihai-a hora 
eu-querer-mgind dem remédio-ref me 

'i-no'a-vini .... 
voce-dar-rngtr 

'Quero que você me dê o remédio. ' 
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31) bi-na-na'dohi-vini-hi-na 
ela-trv-perguntar-mgtr-pmg-mgint 

sobre 

mahi havavi oba-na 
dia todo cortar-mgint 

'ada siriga 
dem seringa 

'Ela perguntou acerca da seringa que se cortava 
todos os dias. ' 

As raízes intransitivas podem ser usadas em verbos 
transitivos quando precedidas de prefixos transitivizado
res que possibilitam um segundo elemento nominal nucle
ar. 

-na - 00 -ni-
-va - 010 -vi-

'transitivizador causativo' 
'transitivizador de acompanhamento' 

32) 10-ng-voroni-ki 'ida lapis 
eu-caus-cair-mgind dem lápis 

'Eu deixei cair o lápis. ' 

33) 10-a-vi-kha-hi ida isai 
eu-embora-ac-ir-mgrem dem criança 

'Eu ... levei a criança. ' 

2. 2. Elementos nucleares e periféricos. Outros elemen
tos nominais (p. ex. , tempo, lugar, instrumento, etc. ) 
ocorrem nas orações-na qualidade de elemento periférico. 
~possível, contudo, tornar nuclear uma locução periféri
ca mediante colocação da mesma numa das posições nu
cleares já existentes. 

p. ex., locativo periférico a locativo nuclear em função 
objetiva: 

34) jama bodini-a koko-a . , 
1gapo em-enc tio-enc 

bi-a-ka-nikha-ha ada abaisana 
ele-embora-nncl-trv-ir-mgrem dem peixe 

10 tio está buscando peixe no igapó. ' 
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35) koko-a bi-ka-ni-kha-hahavi-ri-hi ida jama 
tio-enc ele-nncl-trv-ir-todo-neg-mgrem dem igapó 

'0 tio não percorreu o· igapó todo (implícito: em 
busca de peixe). ' 

p. ex., acompanhamento periférico a acompanhamento nu
clear em função objetiva: 

36) 'a-o-kha-hi isai khama 

37) 

nós-embora-ir-mgrem criança com 

'Fomos embora com a criança' i. e., 'nÓs fomos e a 
criança também foi. ' 

10-a-vi-kha-hi 
eu-embora-ac-ir-mg 

'Eu levei a criança. / 

ida isai 
dem criança 

Fui com a criança. ' 

Semelhantemente, uma oração periférica pode ocorrer em 
posição nuclear. • 

,.. 

p. ex., oração motivacional em função subjetiva: 

38) bi-fini-vini 'ida jomahi isai-ra 
ela-medo-mgtr dem cachorro criança-obj 

a - ra - kha -ri - ki 
embora -trv-ir-neg-mgind 

10 medo do cachorro fez com que a criança não 
fosse.' i. e., 10 seu medo do cachorro impediu a 
criança de ir. ' 

2. 3. Uso de margens duplas. ~ relativamente infreqüen
te. A ocorrência de margem dupla significa que o número 
de unidades nominais nucleares existentes na oração é 
maior do que normalmente seria de esperar no caso de tal 
classe verbal. 

2. 3. 1. Margens duplas em orações transitivas. Às vezes 
se cria uma oração periférica pelo fato de ser encaixada 
tal oração numa oração principal, não em posição normal 
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-mas em determinado tipo de posiçao adicional. Quando 
isto ocorre, o verbo da oração principal leva margem du
pla. As orações encaixa.das que ocorrem em posição nu
clear adicional costumam desempenhar função de propósi-

. -to ou mot1vaçao. 

39) isai-ra 
criança-obj 

kavamoni -na 
doente-mgint 

'o-na-iha-vini-hi-ki 
eu-trv-tra tar-mgtr-pmg-mgind 

com remédio 

10 fato de ela estar doente me obriga a tratar a 
criança.' 

40) a'ba-ra-ra kaimoni 
molhado-neg-mgim propósito 

10-a-va-asia-vini-hi-ki 'ada isai 
eu-tdp-trv-inclinar-mgtr-pmg-mgind dem criança 

'Eu me inclinei para que a criança não ficasse 
molhada.' 

Após o verbo querer surge com freqüência um papel 
nominal puclear adicional. O objeto do verbo querer é 
freqüentemente uma oração, mas pode haver também uma 
segunda oração não-focal. Esta pode ser interpretada, ou 
como segundo o b j e to ou como o propósito da primeira 
oração-objeto. Nos casos em que ocorre uma segunda 
oração deste tipo, o verbo principal querer leva margem 
dupla. 

41) 10-joi-na-ra 'o~nofi-vini-hi-ki 

eu-voltar-mgint-obj eu-querer-mgtr-pmg-mgind 

bada- 10-ni-ha-na hida 
trabalhar-eu-pmg-tdp-mgint aqui 

'Quero voltar para trabalhar aqui. ' 

2. 3. 2. Margens duplas em orações intransitivas. Mar
gens duplas podem ocorrer quando um verbo intransitivo 
ou intransitivizado leva mais de uma unidade nominal nu-
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clear mas retém a sua intransitividade. Neste caso a pri
meira margem é /-ni/. A intransitividade é demonstrada 
também pelo fato dos elementos nominais acompanhantes 
não serem marcados pelos enclíticos -a ou -ra (sujeito e 
objeto respectivamente) e pela impossibilidade de ocor-..... 
rencia do prefixo subjetivo transitivo /bi-/ 'terceira pes-
soa'. Sob estas condições /-na-/ 'transitivizador causa
tivo' perde sua função transitiva. 

4 2) vai'ami mani 'ida na-asara-ni-hi-ja 
fome dem caus-chorar-mgint-pmg-mgim 

'Sua fome a fez chorar. ' 

43) bi-ha-hi / va'ini namani 
ela-comer-mgrem /fígado sobre 

na - 'bana -ni -hi - hi 
caus-dor-mgint-pmg-mgrem 

'Se ela come (carne de veadinho), fica com dor 
de fígado.' ,,. 

A presença da margem /-hi/ em ambas orações de 
um período mostra a relação condicional existente entre 
elas (3. 2. 1). 

44) siro-a bi-kaja' oria-vini-hi-ki 
pássaro-enc ele-aborrecido-com-mgtr-pmg-mgind 

'ada kasi'i katavahari ha-ni-hi-na 
dem tucanos comer-mgint-pmg-mgint 

'ada va-nafa-na 
dem seus-ovos-nnmg 

'0 pássaro ficou aborrecido com os tucanos porque 
os ovos estavam sendo comidos (por eles). ' 

O verbo aborrecer leva margem dupla por causa da 
oração nuclear adicional de motivação. O verbo comer é 
aqui usado intransitivamente e portanto se associaria nor
malmente com apenas uma função substantiva. A margem 
dupla serve para mostrar que os tucanos desempenham a 

·função de elemento nuclear adicional. A primeira mar-
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gem / -ni/ tem concordância de gênero com o sujeito ovos 
(fem) e a segunda /-na/ com os tucanos (masc). 

2. 3. 3. Margens duplas em orações ditransitivas. Em 
orações ditransitivas ocorrem facultativamente as mar:.. 
gens duplas. Tais orações mostram normalmente um ter
ceiro elemento nominal, o qual é enfatizado manifesta
mente pela margem dupla que o marca. 

45) Maria-ra 10-no'a-vini-hi-hi ida savaharo 
Maria-obj eu-dei-mgtr-pmg-mgrem dem tracajá 

vadi-ni 
braço-nnmg 

'Eu dei um braço de tracajá à Maria. ' 

O falante já tinha falado do tracajá, mas 
eia ao braço constitui nova informação. 

A 

a referen-

46) bi-karaga-'a-ha ada ajotoro 
ela-encontrou-comp-mgrem dem caranguejo 

asaaka -na / hora 
ressequido-modmg / me 

na -ná. ' dohi -vini - hi - 1 a - ha 
trv-perguntou sobre-mgtr-pmg-comp-mgrem 

'Ela encontrou um caranguejo ressequido e me 
perguntou acerca dele. ' 

Perguntar sobre com margem simples costuma tra
zer como seu referente uma citação. O uso da margem 
dupla neste contexto demonstra que aqui se refere ao ca
ranguejo ressequido da oração anterior. 

3. USOS ESPECIAIS DE MARGENS. As seções 1 e 2 enu
meram as regras gerais que importam na se 1 e ç ã o de 
margens verbais. Em determinados casos, porém, o fa
lante não tem opção e é obrigado a empregar tal ou qual 
margem específica. O fator dominante nestes casos é a 
relação entre a oração em que ocorre a margem e as ora-
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ções a ela adjacentes. Na seção 3 são tratadas as orações 
em que há restrição de escolha de margens, especifican
do-se em cada caso as margens aplicáveis e não-aplicá
veis para cada oração. 

3. i. Relações de oração temporal. As orações tempo
rais podem ser marcadas ou não por conetivos. No caso 
de ausência de conetivo, pode dar-se qualquer margem 
indicativa, dependendo a escolha dos elementos de foco, 
orientação e transitividade, como já se explicou na seção 
1. Quando o conetivo está presente, há restrição de mar
gens para especificar se a relação temporal é simultânea 
ou seqüencial. As possibilidades de co-ocorrência são: 

Conetivo 

/kaba'i/ 
/'oadani/ 

Signüicado 

'enquanto' 
'durante a , 
epoca em que' 

/naothinia/ 'depois' 
/viahania/ 'antes' 
/kamahini / 'quando' 

A escolha entre possíveis 
(no caso daquelas que admitem 
(v. seção 1). 

3. 2. Condicionalidade. 

Margens aplicáveis 

( -hi/ /-vini/ /-ni/ 
/-vini/ /-ni/ 

/-hi//-vini//-µi/ 
/-vini/ /-ni/ 
/-vinil Í -ni/ 

margens depende do foco 
/-hi/) e da transitividade 

3. 2. 1. Hipotética. Uma oração de condição hipotética é 
marcada por /-hi/. As orações de resultado hipotético 
são marcadas por /-hi/ no caso de resultado positivo e 
/ -ki/ no de resultado negativo. Adicionais elementos ne
gativos são /-ri-/ na primeira oração e /ni-/ na segunda. 

47) 'i-'bai-ni-ra 'i-nofi-hi / 
você-comer-mgint-obj você-querer-mgrem / 

'i-ra 'a-ko-sa-hi 
você-obj nós-nncl-levar-mgrem 

' 

'Se você quiser comer, nós o levaremos na canoa. ' 
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48) 'i-o-kha-ri-hi / 
você-embora-ir-neg-mgrem / 

ni - 'o-o-kha - ki 
neg-eu-embora-ir-mgind 

..... - -'Se voce nao for, eu nao vou. ' 

Quando há toda probabilidade da condição se reali
zar de forma positiva, sendo traduzida por 'quando ..• 
então ... ', as mesmas margens ocorrem mas com aspec
to completivo em um ou dois dos verbos. 

4~) jaha-'a-ha / bi-ka-na-abosi-hi 
bem - comp-mgrem / ele-nncl -trv-pagar-mgrem 

'Quando ele estiver melhor, vai pagar.' 

50) jaha-'a-ha / 'o-vani-a 
bem-comp-mgrem / ele-enf-enc 

bi-ka-na-abosi-'i-hi 
ele-nncl-trv-pagar-comp-mgrem 

'Quando ele estiver melhor, vai completar o 
pagamento. r 

3. 2. 2. Contrafatual. As orações de condição contrafatual 
ocorrem somente no contexto de diálogo. Talvez seja por 
esta mesma razão que o verbo da oração contrafatual é 
marcado por /-ja/, uma vez que a situação deve ser ime
diata com relação ao falante para que este possa expres
sar um julgamento valorativo. O verbo é negado faculta
tivamente por / -ri / . Esta oração é marcada pelo coneti
vo /vaha/ 'se'. O resultado contrafatual, se positivo, é 
marcado por /-hi/ ou por vezes por /-ki/, se negativo, 
por / -ki / . ~ negada por /ni-/. Repete-se facultativa
mente o /vaha/ na segunda oração. 

51) 'i-a-ka' oa-ja vaha 'ida 
você-nncl-fechar-mgim se dem 

baka tha / ni-voroni - ki 'ida is ai 
porta / neg-cair-mgind dem criança 

'Se você tivesse fechado a porta, a criança não 
teria caído. ' 
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52) 10-ko-'bai-ja vaha / 'i-ra 
eu-vbr-comida-mgim se / você-obj 

10-no'a-hi 
eu-dar-mgrem 

..... 
'Se eu tivesse comida, daria para voce. ' 

3. 2. 3. Intenção contrafatual. Outra oração contrafatual 
é a de intenção contrafatual, fundindo- se dois papéis ou 
funções oracionais. Uma oração simples de intenção ne
gativa é marcada pela palavra / jokoa/ e leva os compo
nentes obrigatórios /-ri-/ negativo e /-hi/ margem. 

53) jokoa 10-0-kha-ri-hi 
intenção neg eu-embora-ir-neg-mgrem 

1Não pretendo ir embora. ' 

Como já se notou em 3. 2. 2, a condição contrafatual 
é marcada por /-ha/ e /vaha/. A intenção contrafatual 
vem marcada por / jokoa/ /vaha/ /-ri/ e /-hi/. 

54) jokoa vaha 10-0-kha-'i-ri-hi / 
intenção neg se eu-embora-ir-comp-neg-mgrem / 

Siri ka-kaboa'ahi-ra 'o-nabaha-hi 
Shirley poss-convite-obj eu-responder a-mgrem 

'Ainda que eu não pretendesse ir, aceitei o convite 
da Shirley. 1 

3. 3. Causa tiva. 

3. 3. 1. Motivação. O fator motivacional pode demons-
..... 

trar-se em uma das tres seguintes maneiras: 

i) por uma oração em posição não-focal, marcada por 
margem não-focal. Não costuma levar conetivo, mas por 
vezes contém /kaba'i/, elemento que significa 'enquanto' - . ..... em oraçoes s1multaneas. 
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55) 10-athi-ra oga-ra-vini / Jara 
meu-idioma-obj saber-neg-mgtr / forasteiro 

athi -ni-vani-a hora ni' a -'i-hi 
idioma-nnmg-enc me disse-comp-mgrem 

'Por não saber o meu idoma, ela me falou no idioma 
dos forasteiros. ' 

56) jaha-ri -na kaba' i 
bem-neg-mgint porque, enquanto 

'o-ka-na -abosi-' i-hi ida si' aha 
eu -nncl-trv-pagar-comp-mg dem panela 

'Já que ele não está bem, eu vou pagar pela panela. ' 

ii) por uma oração motivacional encaixada no núcleo de 
uma sentença e marcada por margem não-focal . 

57) bahi kha-rari-na mahi 'oadani hora 
chuva vir-abaixo-mgint dia comprido me-obj 

a - ra - kha - ri - ki 
embora-trv-ir-neg-mgind 

'Já que choveu o Elia todo, eu fui impedido de ir. ' 
(lit: fez com que eu não fosse) 

58) 10-athi-ra oga-ra-vini mani 'ida 
meu-idioma-nnmg saber-neg-mgtr porque 

Jara athi-ni van1-a hora 
forasteiro idioma-nnmg enf-enc me- obj 

ni-' a-ha-vini-hi-hi 
disse-trv-tdp-mgtr-pmg-mgrem 

'Por não saber o meu idioma, foi no idoma dos 
forasteiros que ela falou. ' 
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59) 10-vithi-ma'o-ni-ra 
eu-sentar-chão-mgint-obj 

'o-nofi-vini-hi-ki 'o-ava-na 
eu-querer-mgtr-pmg-mgind minhas-pernas-nnmg 

fajafaja -ni 
doer-mgint 

'Quero sentar no chão porque me doem as pernas. 1 

Exemplo de verbo intransitivo com elemento nuclear 
adicional. 

60) kidi-so'dini-a bi-na-kavamoni-ha 
seu-peito-dor enc-trv-doente-mgrem 

na-badani-ri-na-hi-ki 
caus-trabalhar-neg-mgint-pmg-mgind 

'Por causa da dor de peito que o fez ficar doente, ele 
não pode trabalhar. 1 

1 

iii) por orações de motivação e resultado ligadas por co-
netivo e marcadas pela margem /-hi/. 

61) txagani-hi ida 10-matha 'oniania 
aguda dor-m·grem dem meu-pescoço assim 

'o-a' aihota- 1 i-hi 
eu-fiquei bem-comp-mgrem 

'Senti uma forte dor no pescoço e assim fiquei 
melhor. 1 

ou pelo mesmo conetivo entre duas ora ç Õ e s não-focais 
marcadas por margens não-focais. 

62) dai-ni-ra va-adari-vini oniania 
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carga-nnmg-obj trv-cair-mgtr assim 

'a-noki-roni-vini 
nós-esperamos-ainda-mgtr 

' ... ela caiu com sua carga e as sim nós ficamos 
esperando (por ela). ' 



3. 3. 2. Propósito. Pode demonstrar-se em uma de qua
tro maneiras o fator proposital: 

i) por uma oração marcada por lmahijal 'para que' e a 
margem /-vinil após imperativo. A margem é sempre 
/ -vini I, mesmo num verbo intransitivo. De vez em quan-

. do I mahija/ pode ocorrer num contexto não-imp~rativq e, 
de igual maneira, lkaimoni l 'propósito' que se dá normal
mente num contexto indicativo pode seguir a um im perati
vo. 

63) 'i - 'daka' daka - =li= 
você-corta r em pedaços-mgimp 

boda ava -ni I mahija 'oadani 
mandioca -nnmg I para que 

'i - a -vikha - ra -vini 
...... 

voce- embora-levar-neg-mgtr 

'oni 
dem 

' Corte a mandioca em pedaços para não carregar 
pedaços compridos.' (i. e ., para que seja mais 
fácil carregar) 

64) a-vanami-' iana- I mahija 
vbr-... remar-de novo -mgimp I para que 

('a-'bai-na naothinia) 'a-vadi-vini 
(nós-comer-mgint depoi s ) nós-dormir-mgtr 

•vá remar de nov0, para que possamos dormir depois 
de comer. 1 

ii) por uma ora ç ã o em posição não-focal de sentença. 
Pode ser marcada facultativamente por lkaimoni/, sua 
margem é I -vinil ou 1-nil. 

65) 10-0-kha-mai-ki-ho / ho-ra 
eu-embora-ir-perto-mgind-eu I me-obj 

va-na-iha-vini 
eles-trv-tratar-mgtr 

'Vou embora a uma casa vizinha para que eles 
possam me tratar.' 
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66) va-ka-'ajihi-'a- ha / Omar kani - a 
eles-nncl- partir- comp - mgrem / Omar lugar- enc 

jokira-ra va- ka' doma - vini 
sal-obj eles-pedir - mgtr 

1 Eles saíram na canoa para pedir sal lá na casa 
de Omar.' 

67) kanava- r a kanikharia-ha ada Roberto / 
canoa - obj pedir-mgrem dem Roberto / 

68) 

hida kha - na kaimoni 
aqui ví r-mgint propósito 

'Roberto pediu a canoa para vir aqui. ' 

10-nokho 'bana - ni kab'i ' / vanam1-a vi do 
meu-olho doer-mgint embo r a / remo-enc sobrinha 

hora no' a-hi / haria 'o-akodia -vini kaimoni 
me deu - mgrem / nos eu -ajudar-mgtr propósito 

' Embora os olhos me doessem, minha sot>rinha me 
deu um remo para eu ajudar-nos.' 

iii) por uma oração focal dependente (v. 1 . 2 para expli-- - ..... caçao da rel açao entre foco e dependencia) marcada por 
/-ki/ ou / - hi/ ou /-ja/ e /kaimoni/ 'propósito' . /-ki/+ 
kaimoni ocorre quando existe uma unidade nominal em co
mum com a oração principal. ~ esta a margem regular
mente usada para informações descritivas de fundo e para 
modificadores nominais (1. 3. 3); parece funcionar simul
taneamente neste contexto na qualidade de modificado r no 
minal e oração proposital. 

69) ' a-ka -vikha - hi ida s1r1 / hida 

222 

nós - nncl - trazer - mgrem dem tartaruga /aqui 

s iro- ki kaimoni 
abrir - mgind propósito 

'Trouxemos a tartaruga com intenção de abrÍ- lo 
aqui . ' 



70) bi-ka nikha ria-hi ida gua r aná / 
el e -pediu - mgrem dem gua r a ná / 

' a i- 'ari-hi-na viahani- a / 
pa r t ir-nós-pmg-mgint ant e s - enc 

' a -' avi-ki 
nós - beber-mgind 

kaimoni 
, . 

propos1to 

' E l e pediu o guaraná para qu e nós pudéssemo s 
be be r ante s de sairmos.' 

71) iha i 'ida isai-a bi-nofi-ja / 
r emédio dem criança-enc ela -quer e r-mgim / 

bi - k idafi-ki kaimoni 
el a - engolir-mgim propós ito 

' A c riança qui s o remédio pa r a engolir. ' 

/ -hi / + ka imoni ocorre qu a n do a o r a ção proposital fica em 
pos i ção foca l da narrativa (1. 3). Há po u c o s e xemplos 
des te uso . 

72) dinheiro -ra 10-gathani-hi / ' o - no' a -ha 
dinheiro - obj eu-receber-mgrem / eu -da r-m grem 

dinh eiro-a kaimoni 
d inhe iro- enc propósito 

' Vou recebe r dinheiro pa r a poder dá -lo . ' 

73) ' o - ka - bodi' ihi-kaimoni-ha - ' i-hi 
eu -po s s - fo rro de ces to- p ropósito -tdp - comp-mgrem 

' Fui buscar fo rro de cesto . ' 

/ - ja / + kaimoni ocorre em out r os contextos e pode usar- se 
como alter na tiva a / -ki / quando a s o r a ções possuem e m 
comum uma unidade nomina l. (/ - ki / não pode substituir 
/ - ja/ salvo em orações semelhantes às do gr upo a cima 
referido.) 
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74) Dana bi-a-ka-va-'boa-hi ida jako'i 

75) 

, 
Dana ela-tdp-nncl-trv-cortou-mgrem dem arvore 

ka-vadi-ni / 'a-ka-jora-ja 
nncl-galho-nnmg / nós-nncl-depressa -mgim 

kaimoni , . 
propos1to 

'Dana cortou o galho da árvore para nós andarmos 
depressa.' 

sirisiriki hari ka-na-jora Jª 
vento nos nncl-trv-depressa mgim 

kaimoni / bi-a-ka-va-'boa-hi 
, . 

propos1to / ela-tdp-nncl-trv-cortou-mgrem 

jako'i ka-vadi-ni 
árvore nncl-galho-nnmg 

ida 
dem 

'Para que o vento nos apressasse, ela cort9 u o galho 
da árvore. 1 

f 

76) JOroma hida 10-ka-risiha-ja / 
gerimum dem eu-nncl-descascar-mgim / 

'o-ka'domaha-ja kaimoni 
eu-cozinhar-mgim propósito 

'Estou tirando a casca do gerimum para cozinhá-lo.' 

iv) por uma oração encaixada. A oração em que está en
caixada possui margem dupla que reflete a orientação do 
falante (seção 2). A oração proposital é marcada por 
/kaimoni/ ~pode levar qualquer margem indiçativa. 

77) 'i-ra 1 o-baranaha-vini-hi-ki / paha-ra 
você-obj eu-chamar-mgint-pmg-mgind / água-obj 

'i-a-nikha-ja kaimoni 
você-embora-levar-mgim -propÓsi to 

.... 
'Estou chamando voe~ para que traga um pouco 
d' água. 1 
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78) kodi-'ojomo'i-hi kaimoni hi-ni 
minha-coisa de aprender-nnmg propósito ser-mgint 

mani 'ida 10-na-jiri-vini-hi-ja 
por isso eu -trv-escrever-mgtr-pmg-mgim 

'Estou escrevendo para que isto possa ser minha 
coisa de aprender. 1 

79) a'ba-ra-ra kaimoni 
• molhado-neg-mgim propósito 

'o-a-va-asia-vini-hi-ki 'ada isai 
eu-tdp-trv-inclinar-mgtr-pmg-mgind dem criança 

'Eu me inclinei para que a criança não ficasse 
molhada.' 

80) 'i-ra 'a-nokha-vini-lii-ki 
você-obj nós-esperar-mgtr-pmg-mgind 
1 akadi -ma kari 1 i - soko-ki kaimoni 
nossa-roupa você-lavar-mgind propósito 

A 

'Estamos aguardando voce para que possa lavar as 
nossas roupas. ' 

3. 4. Inversão de expectativa. Entre certas ações há uma 
seqüência mais ou menos prevista de eventos (p. ex. , dei
tar/adormecer, a tirar/ acertar/ matar, cozinhar/ comer). 
Quando não se realiza a expectativa normal, a oração que 
mostra o evento i n esperado é marcada pela margem 
/-ki/. ~ negada facultativamente por /ni-/. Pode usar 
também o conetivo /Raba'i/, o qual significa comumente 
'enquanto' mas neste contexto iria significar 'ainda que/ 
mesmo que'. Com tal significado se relaciona às margens 
/-vini/ ou /-ni/. 

81) Papai-a bi~a-na-dari-'a-ha ada 
papai-enc ele-tdp-trv-cair-comp-mgrem dem 

prata 1da1di hoarani / ba'ai Gisi-ra 
banana talho um / irmã Gisi-obj 

no'a-vini-hi-ki 1da 1di a'bakha-ni 
deu -mgtr-pmg-mgind talho parte-modmg 

'Papai derrubou um pé de batjana mas deu uma parte 
à irmã Gisi.' 

225 



82) va-hoja-roni-'a-ha adani isai. ... . 
eles-ficar-ainda-comp-mgrem dem crianças ..... ; 

hari-vani 'a-o-kha-nanava-ki 
nós-enf nós-embora-ir-primeiro-mgind 

•As crianças iam ficar mas nós continuávamos 
adiante. ' 

83) va'o-ra va-vi-khajo-ha / ni-va'o-ra 
eles-obj eles-trv-dançar-mgrem / neg-eles 

va-vi-khajo-'i-ki / Parajairo-a 
eles-trv-dançar-comp-mgind / Parajairo-enc 

ni-bi-nofi-ki hida khajoi 
neg-ele-querer-mgind dem dançar 

• 

'Eles teriam dançado mas não fizeram assim porque 
Parajairo não quis dançar.' -(oração final - explicação 
v. seção 3. 5) 

84) 10-dai-na-ra va-nofi-ra-vini 
minha-carga-nnmg-obj eles-querer-neg-r;ngtr 

kab'i / ho-vani 'o-dai-na-ra 'o-nofi-hi 
embora / eu-enf eu-carga-nnmg eu-querer-mgrem 

'Ainda que eles não quisessem que eu levasse a 
carga, eu quis levar a carga. ' 

3. 5. Informação de segundo plano. As diversas funções 
oracionais que são não-nucleares na narrativa, mas apor
tam informações ambientais e secundárias, são marcadas 
geralmente por /-ki/ (1. 3). Podem transformar-se em 
nucleares e desta maneira proporcional'· informação focal. 
Tais papéis oracionais abrangem os as'pectos de explica
ção, equivalência, comparação, paráfrase ou amplifica
ção genérica específica, comentário e resposta. 

Equivalência 

85) a-va-ka-rako- 1oamani- 1a-ha / 
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embora-eles-nncl-boiar-realmente-comp-mgrem / 

ni-va-ka-vanami-' i-ki 
neg-eles-nncl-remar-co:inp-mgind 

'Eles realmente boiavam, não remavam.' 



86) ko-'bai-ki hi-ki kaasi ba' dani ka' oa , 
poss-comida-mgind ser-mgind areia semente so 

'A cómida que eles tinham era só grãos de areia. ' 
. . 

Comparação 

87) kha-manana-oni-'a-ha ada mabidiri 
subir-muitas vezes-comp-mgrem dem cobra 

karahoda / hi - hida 'i -gora -ni 
grande / esta-aqui sua-casa-nnmg 

rabodi-ni fori-hi-ki 'ida kaida / 
largura-modmg como-pmg-mgind dem de volta / 

mabidiri karahoda 
cobra grande 

'oamani 
realmente 

'Uma sucuri subia repetidas vezes, as costas dela 
eram da largura desta sua casa, foi uma cobra 
enorme!' 

88) bano na'baha-ki / hi-hada 'i'oa 
piranha grande-modmg / esta-aqui tambaqui 

na'baha fori-hi-ha-ki / hararana 
tamanho como-pmg-tdp-mgind /ao longo 

J 

a-va-ka-rako-nai-' a-ha 
embora-eles-nncl-boiar-da margem-comp-mgrem 

'Uma enorme piranha subiu bem ao lado da· canoa 
enquanto eles boiavam ; era do tamanho de um 
tambaqui!' 

Comentário 

8 9) ka vamoni - ki karaho 'ida 
doente-mgind grande dem 

'Ela está muito doente.' 

90) isai-va-ka-boona-ha-'i-ki 
crianças-elas-poss-peixe-tdp-comp-mgind 

'As crianças foram buscar peixe.' (informação 
não-focal na narrativa) 
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Resposta 

91) mahi 'bo'da-kari 'o-oga-ki hagibi 
dia velho-idade conheço-mgind picada 

'Há muito tempo eu conhecia bem a picada.' 

Amplificação/ explicação 

92) va-ka-vadi-jabana-'a-ha / 
eles-nncl-dormir-juntos-comp-mgrem / 

hoja-ki tirotiro gora -ni 
foi-mgind pombal nnmg 

va-ka-va-vadi-ki / 
eles-nncl-trv-dormir-mgind / 

va-vadi-'a-ha 
eles-dormir-comp-rngrem 

'Eles dormiram juntos. Havia um pombal em que 
dormiram. Dormiram.' 

Todas as coisas ca{ram da carne. /-ha/ 
todos os vermes, os ossos, as brasas 
aquelas brasas que dão febre aos Paumari / -ki / 
Dentro da carne tem aqueles ossos, 
aqueles que fazem os Paumari dizer /-ki/ 'ai!' também, 
ossos de jabuti, mandÍbulas, costelas de tambaqui, 
costelas de pirarucu que fazem a gente gritar / -ki/ de dor, 
tudo aquilo que os faz doentes /-ki/ 
pelo qual motivo eles gritam /-ja/ de dor. 
Então . eles ressuscitaram / -ha / 
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NOTAS 

1. O Paumarí, uma língua aruaque, é falado por umas 250 pes soas que 
moram no Estado do Amazonas, Brasil. Os estudos lingüísticos foram r ea 
lizados num grupo de 150 Paumarí que habitam na região de São Clem ente, 
Rio Purus. A tribo vem tendo contato com gente de fora durante mais ou 
menos um século. Todos os Paumarí são pa rcialmente bilÍngües, especial
mente os mais jovens. A sua cultura tem sofrido modificações no que diz 
respeito a alojamento, vestuário e aparelhamento; os Paumarí, contudo, 
conservam sua língua e sua religião tradicionais, bem como seus antigos 
costumes sociais e valores culturais. 

Concedeu-se permissão oficial para o estabelecimento de contatos 
mais prolongados com a tribo Paumarí mediante o convênio entre o Instituto 
Lingüístico de Verão (Summer Institute of Linguistics) e as seguintes entida
des governamentais: o Ministério do Interior, a Fundação Nacional do fndio 
(FUNAI), o Museu Nacional (Rio de Janeiro) . 

O presente estudo foi elaborado durante um s eminário lingü ístico do 
Summer Institute dirigido por Thomas Crowell e 01i1tr©S: membros do Institu
to em Porto Velho, Território de Rondônia, Brasil, durante os meses de 
março a abril de 1 973. A autora agradece à sua colega Joan Boswood a sua 
vaÜosa orientação neste projeto e as muitas sugestões prestadas no sentido 
de a perfei çoar a disposição e apresentação deste material. 

2. 

ac 
caus 
comp 
dem 

As abreviaturas usadas no pre sente estudo sao: 

acompanhamento - prefixo verbal 

enf 
enc 

fem 
fut 
inter 
masc 
mg 
mghort 
mgim 
mgimp 
mgind 
mgint 
mgrem 
mgtr 
modmg 
neg 
nmg 
nncl 

nnr 
obj 

causativo - prefixo verbal 
aspecto completivo - sufixo verbal 
demonstrativo (equivalente aos demonstrativos, artigos e pronomes 

da terceira pessoa do português) , , .... 
enfatico, marcador de enfas e 
enclítico, (pode dar- se no caso de s ujeito, referente, tempo, lugar 

e instrumento) 
feminino 
futuro 
interrogativo 
masculino 
margem 
margem - hortativa 
margem - focal - imediata 
m a rge m - impera tiva 
margem - focal - indefinida 
margem - não -focal - intransitiva 
margem - focal - remota 
margem - não-focal - transitiva 
modificador nominal de margem 
negativo 
margem nominal 
concordância de classe nominal (há uma classe de substantivos 

que rege um prefixo /ka - / no ve rbo e no modificador. ~ 
semelhantemente marcado o ato de viajar por água.) 

nominalizador 
objeto 
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pl plural 
pmg portador de margem 
poss possessivo (no caso de verbo é também verbalizador) 
sg singular 
suj sujeito 
tdp transformador de papel (p. ex., sujeito/paciente a sujeito/agente) 
trv transitivizador 
vbr verbaliza dor 

Tradução de Mary L. Daniel 

I 

• 
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Estrutura Oracional 
da Língua Makúxi 

MIRIAM ABBOTT 
Mi~são Evangélica de Arnad rnia 

O. INTRODUÇÃO. O Makúxi é uma língua caribe1 • ~ fa -
lada por aproximadamente 1 O. 000 Índios que habitam a 
região entre o Rio Rupununi, na Guiana, e os Rios Cotingo 
e Surumu no Brasil. Foram colhidos os dados para este 
estudo (na maiori a textos e conversas) durante vários 
anos , de indígenas f a 1 antes da língua, tanto na Guiana 
quanto no Brasil 2 • 

O presente trabalho apresenta principalmente uma 
descrição estrutural da superfície gramatical do lVIakúxi. 

"" ' -Em alguns casos, encontram- se referencias a funçao s i tu-
acional (i. e . , caso ou significado relacional) quando con
s ideradS1.s necessárias para a distinção de diversos tipos 
de oração. Os tópicos referidos são apresentados numa 
série de quadros intercalados no texto . O Quadro 1 apre
senta as dimensões de contraste que distinguem os tipos . . orac1ona1s. 

O contraste entre ora ções dependentes e indepen
dentes consti tui a dimensão horizontal primária. A ora
ção independente é, potencialmente, uma sentença com
pleta, ao passo que a oração dependente deve apresentar
- se dentro da independente. As orações dependentes aqui 
descritas (seção 2) são aquelas em que as mudanças se 
efetuam dentro do n ú c 1 e o de uma oração independente. 
Outras- - orações independentes tornadas dependentes pelo 
acréscimo de uma conjunção subordinativa após a ora 
ção--não são apre sentadas no presente estudo, uma vez 
que não há mudança interna na oração. Entre as ora ções 
que sofrem mudança nuclear figuram as de intenção, mo
dificação e substantivação. 
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INDEPENDENTE DEPENDENTE 

DEPENDtNCIA MODIFICADOR NOMINALIZADO 

o 
o > 

1 > .... o 
~o .... 'O 1 > Agente+ Instru-.... e: rn .... 

Característica FOCO• .... > ~ ~ e: .... o rn .... M ro .~ Paciente mento o > CI) .... CI) CI) M .D o o .... 
Cl ~ > o .... z o (-< o .... > 1 ro ro o .... .... 1 ro rn tlO 

.... -r w ro .... <.» rn ... 
1 ro o li) 1 M ro .... e: :> ro M tlO M 'º CI) 1 1 ro e: rn 

CI) M 1 8 .... . ... o. .... . ... e: e: e: 1 
TRANSITIVIDADE () o. M M CI) o ro rn ro o CI) CI) CI) 1 <.!. ó CI) 8 .D CI) .... M e: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

e: o. ~ M (,,.. CI) ~ .!ld e: e: (' ... .... 
Cl ...... o Jl. ...... Jl. 1 o. o. o. 1 1 1 1 :> .. 1 

TRANSITIVO X X X X X X X X X X X X X X X 

INTRANSITIVO 

a) AÇÃO X X X X X X X X X X X X X X 

b) PROCESSO X X X X X X X X X X X X X 

c) MOVIMENTO X X X X X X X X X X X X X 

ESTATIVO . 
a) DESCRITIVO X X X X X X X X X X X 

b) EXISTENCIAL X X 

e) EQUACIONAL X 

IDENTIDADE X X 

CITACIONAL X X X X - X 

' QUADRO 1 TIPOS ORACIONAIS DO MAKUXI 

Os tipos que ocorrem em cada categoria são indicados por x nas células correspondentes. 
~ provável que certas lacunas venham a ser preenchidas a base de dados adicionais futuramente 
colhidos, ao passo que outras parecem semanticamente inverossímeis; por exemplo, as orações 
interrogativas equacionais serão usadas na conversa, mas não as orações imperativas existenciais. 

l 
1 



As oi:raiçÕes independentes diferem entre s1 com re
lação a modo e t:r-ansitividade. As diferenças de transiti
vidade entre orações fndepen<d'.ente.s declarativas abrangem .... 
contrastes formais, bem como divergeneias de significado .... . -
relacional, i. e. , diferenças na funçao situaciional de tag-

.... -
roemas nucleares. As diferenças relacionais sao comen -
tadas na seção 1 . O e as formais nas seções 1. 1 - 1. 5 . 

O Quadro 2 ap resenta a distribuição dos tagmcmas 
periféricos nos diversos tipos de orações. Tal distribui
ção contribui outrossim à distinção entre classes de ora --çao. 

INTRANSITIVO ESTATIVO 

TIPO DE o -l -l w o o < < ORA ÇÃO > o {:-< > ....... z o - (/) z ....... ü o < {:-< (/) w {:-< z o - - w -{/) w 2 o::: u -z o u - {:-< < !:--
TAGME:VIAS u (/) z < i< o > rn ;::l o ...... w PERIF:f:RICOS o:: v o:: w :><: (j o E-< < o.. :?. o 4l 4l -

TE!'v1PORAL X X X X 

L OCATI VO X X X X X X Q Q 
INSTRU MENTAL X X 

MODAL X X X 

DESCRITIVO X X X X Q 
DESIDERATIVO w 
GERUNDIVO 

--
X X X X Q (x) 

NEGATIVO Q 
PROPÓSITO X 

ACOfV1PANHAl\1ENTO X X 

APÔSITIVO X X X X 

TRANSOBJ ETIYO X X X 

Q UADRO II DISPÓSIÇÃO DE TAGMEMAS PERIFtRICOS 

O símbolo x significa a possibilidade de ocorrência 
de determinado tagmema periférico nos tipos oracionais 
enumerados nas respectivas colunas. Os símbolos com 
círculo <Q) indicam que o tagmema é nuclear e não peri
férico no correspondente tipo oracional. 

-l 
< z o -(_, 

< 
!:--....... 
u 

(x) 
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Segue finalmente na seção 3. uma apresentação dos 
contrastes modais entre orações independentes. 

1. ORAÇÕES INDEPENDENTES. 

1. O. Contrastes de transitividade em significado relacio
nal. A descrição das estruturas oracionais da língua Ma
kÚxi baseia-se nas orações declarativas independentes 4 • 

Há cinco tipos fundamentais de orações independentes, ca
da um apresentando tagmemas de sujeito e predicado mas 
diferindo entre si quanto à transitividade. São indicados 
abaixo os contrastes de transitividade em significado re
lacional: 

1) A oração transitiva indica ação iniciada por um 
agente (sujeito) e dirigida a um paciente (objeto). Em 
orações cujo significado é ditransitivo, porém, o paciente 
é indicado às vezes por um instrumento estrutural de su
perfície, não se mencionando o receptor (exemplo 1 ). Em 
outros casos é usada uma construção transitiva, sendo in
dicado o receptor por uma frase locativa pós-posicional 
com pia (2) 5 • 

...... 
1 Uuwi e'repa'pi ike. 

Meu irmão lhe presentou (com) 
'Meu irmaõ-0 vendeu. ' 

2 Ikei tfrf1pliya miTufrf pia. 
Pão de mandioca ele deu a ele. 
'Ele lhe deu pão de mandioca. 1 

2) A oração intransitiva indica ação iniciada por um 
agente (sujeito) mas não dirigida a um paciente (objeto). 
Há três sub-classes de orações intransitivas: 

a) Ação - uma ação é iniciada pelo sujeito mas não 
dirigida a um paciente (objeto) ·nem a uma meta. 

b) Processo - o sujeito experimenta ou sofre um 
processo. 

c) Movimento - uma ação é dirigida a uma meta 
(lugar) ou finalidade. 

3) A oração esta tiva descreve, afirma ou identifica 
o sujeito. Não implica nem ação nem processo, senão um 
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......_,, .# A. -

estado de existencia. Ha tres sub- classes de or açoes es -
tativas : 

-a) A oraçao estativa descritiva descreve o sujeito. 
b) A oração estativa existencial afirma a existência 

do sujeito. 
c) A oração estativa equaci onal identifica ou qual i

fica o sujeito. 

4) A oração de identidade especifica ou qualifica o 
sujeito. Esta oração é análoga, no seu significado, à es
tativa equac ional, mas difere desta na forma (v. seção 1. 4 
para discussão ). 

1. 1 . Orações Transitivas. Nas fórmulas apresentadas no 
presente trabalho, os tagmemas nucleares das orações 
aparecem entre colchetes . Os números dos dois lados in
dicam as posições, r e 1 ativo ao núcl eo, em que podem 
ocorrer tagmemas periféricos. Embaixo de cada posição 
estão enumerados os tagmemas que podem ocorrer naque
l a pos i ção~ . 

'I =±3 + 2 + 1 
Temp Inst Transobj 

~ Loc Desc 
Man 

±" 1 ± 2 ± 3 
Transobj lnst ._ T emp 

Desc Loc 
Man Acom 

Apos 

[+S+O + P] 

1.1. 1. Núcleo. O núcleo das orações declarativas tran
sitivas consiste em três tagmemas obrigatór ios. A ordem 
preferida (v. acima) é: sujeito, objeto, predicado. ' 

O sujeito pode ser manifestado por um substantivo 
(exempl o 3), um pronome (4), ou uma frase nominativa 
(5), mais o marcador de sujeito - ya sufixado ao substanti
vo , pronome, ou substantivo final da frase nominativa . 
Este sujeito livre pode ocorrer após o p r edi cado. Quando 
não se dá a forma livre do sujeito, o sujeito é manifestado 
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por um sufixo pronominal no verbo (6), seguido do marca
dor de sujeito -ya. ~ sublinhada a manifestação do tag
mema-sujeito na forma Makúxi e na tradução literal dos 
exemplos . 

• 

3) Paapaya non pata koneka 1pi. 
Deus lugar terra criou. 
'Deus criou a terra. ' 

4) MITkfrfya ipa 1ti1pf ti• si ke. 
Ele lhe bateu sua própria canela com. 
'Bateu nele com a perna.' 

) M {'o 1'- "' 5 M11K1r1 era'ma'p1 paaka esa'ya. 
O viu dono da vaca. 
'0 dono da vaca o viu.' 

6) A'ta ya yei yeka'ma•pfl.yc;i. . 
..... -

Buraco em lenha pos ele . 
..... 

1 Ele pos a lenha no buraco. ' 

O objeto pode ser manifestado por um substantivo 
(exemplo 7), um pronome (8), ou uma frase nominativa (9) 
que precede imediatamente o predicado; pode outros sim 
ser indicado por um prefixo pronominal no verbo (10). O 
objeto é obrigatório, em forma livre ou preso, se não in
dicado pelo contexto, no qual caso é necessariamente da 
terceira pessoa do singular. Via de regra, quando um 
transobjetivo ocorre na oração, subentende-se o objeto e 
portanto não ocorre. O estudo futuro ao nível do parágra
fo revelará provavelmente outros casos de possível · omis--sao. 
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7) Pemonkon koneka' pnya 
Homem criou ele. 
1 Ele criou um homem. 1 

) 
M t-- t-- t-- t--8 M11K1r1 yar1 'p1 to'ya. 

O carregaram eles. 
'Eles o carregaram. ' 

9) Paapaya non pata koneka1 pf. 
~eus terra-lugar criou. 
'Deus criou a terra. 1 



10) Penane ayera'mauya. 
- - A Amanha voce verei eu. 

- --- A 
1 Amanha verei voce. 1 

O predicado pode ser manifestado por um verbo 
transitivo (11 e 12) ou uma frase verbal transitiva (13) 
menos sujeito livre e objeto, considerados integrantes ao 
nível da oração. 

11) Moropai wei pona itfrf'1pnya. 
A 

E sol ao o pos ele. 
A 

'E ele o pos ao sol.' 

12) "' <"' Atapuwa konekap1t1 to'ya mana'ta ton. 
Tábuas faziam (repetidas vezes) porta para 
'Faziam tábuas para a porta.' 

<"' "" <"' 13) A'ta yaka'p1 to'ya wan1 •p1. 
Buraco cavado eles tinham. 
'Tinham cavado um buraco. 1 

1. 1. 2. Tagmemas periféricos. A ordem preferida é dada 
na fórmula acima referida; contudo, ocorrem raras vezes 
mais de dois tagmemas periféricos na mesma oração. Os 
exemplos são mais numerosos em ora ç Õ e s transitivas, 
mas são a baixo citados exemplos de outros tipos também 
qua ndo os tagmemas periféricos não são elaborados com 
mais detalhe. 

O tagmema temporal pode ser manifestado por uma 
palavra temporal ou uma frase pós-posicional com yai ou 
kaisarf. Ocorre a uma distância de 1-3 posições do nú
cleo; pode preceder ou seguir a este, embora seja mais 
comum a anteposição. 

14) Ko'manpra era'ma 1pnya. 
Ontem viu ele. 
'Ontem ele o viu. 1 

15) A:ininpf'rf' eporiiya mfrf'rf. 
Agora mesmo encontra ele. 
'Ele o encontrou agorinha. ' 
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16) Uurikonya to' ya'retf wei kaisarf. 

1 7) 

18) 

N Ós lhes damos de comer dia cada. 
'NÓs lhes daremos de comer diariamente.' 

Ko' manpra uutf1pf Marakkan pona. 
Ontem fui Marakkan a. 
'Ontem fui a Maracanã.' 

..... 
Domingo yai atti 
Domingo no ele irá. 
1 Ele irá no domingo.' 

O tagmema locativo ocorre nas mesmas posições 
que o temporal; pode ser manifestado por uma palavra lo
cativa (19), frase locativa ou frase pós-posicional (20) 
com uma das seguintes pós-posições locativas. 
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po 
poro 
woi 

• <"-p a 1r1 
yo'ko 
arape 

• f'-w ena1r1 
kore'ta 
si'ma 
poi 
ta 
ya 
ka 

~ f'ya w1r1 
f'- ~ taw1r1 
A. f'-

ka wir1 
pona 
pia 
pia pai 
yapai 
tapai 
katapai 

• f'- • w1n1pa1 
winik1i 
maiwinikii 
kaiwinfkii 

'em' 
'por toda parte' 
'ao redor' 
'em cima de' 
'sob' 
'antes' 
'atrás' 
'no meio de' 
1 dentre' 
'de' 
'em, dentro de' 
'em' . 
'em' 
'segundo' 
'segundo' 
'segundo' 
'até em' 1 

'a' 
1de1 (afastar- se) 
'de' 
'de' 
'de' 
'de, desde' 
'ruma a, na direção de' 
1 rio abaixo' 
'rio acima' 
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(Não é exaustivo este elenco; existem várias combinações 
possíveis dos elementos acima referidos. ) 

19) 

20) 

Uyewf ton koneka ' pfuya m ierf. 
Minha casa para construí lá. 
'Construí minha casa lá.' 

...... ...... ...... 
Moropai wei _B_ona itiri ' piiya. 

~ 

E sol em ele pos ele . 
...... 

' E ele o pos ao sol. ' 

O tagmema instrumental o e o r r e mais comumente 
em orações transitivas que nas de outros tipos; é mani
festado por uma frase pós-posicional com ke (21,, 22, 23). 
Ocorre a uma distância de 1-2 posições do núcleo, ou an
tes ou depois deste. Em ações ditransitivas,, o instru
mento estrutural da superfície é o paciente (1 ). 

..... ...... ..... 
21) Iruiya to' pokapiti 'pi kura' ke. 

Irmão os atir ava (repetidas vezes) 
Sarabatana com. 

'0 irmão os atirava com a sarabatana.' 

22) Uurfkonya to' ya'retf a 'nai ke. 
N Ós os alimentaremos m ilho com. 
'Nós os alimentaremos com milho . ' 

23) Moronpf ke koneka'pfiya . 
...... 

Cera com fez ele. 
1 Ele (o) fez de cera. ' 

O tagmema descritivo ocorre nas mesmas posições 
que o instrumental e pode ser manifestado ·por palavras 
descritivas ou frases pós-posicionais com ~ ( 24 - 26), ke 
(homófono com o instrumento) e ci'. -

24) Mffkfrf yarf 1pf to'ya tekfnkon pe ite!_tekon 
yanin pe. 

Ele l evaram animal doméstico _~<2!_UO , 
carregador de rede como . 

1 El es o levaram como animal de carga, 
carregador de redes. 1 
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. "" "" "" "" "" 25) Imaku1'p1 pe s1r1r1 era•ma 1p1uya. 
Mau como vi. 
1 Eu o considerava mau. ' 

) "" "" "" . ~. "" "" 26 M1r1r1 ya1 wrc1nto'pe tiweyukon ton 
"" "" kup1 'p1 to'ya. 

Então sua coisa de ir como seu dia 
para fizeram. 

'Então fixaram o dia da sua partida. ' 

O tagmema modal pode ser manifestado por palav
ras ou frases modificadoras (27, 28). Ocorre outrossim -nas mesmas posiçoes que os tagmemas instrumentais e 
descritivas. 

27) Tiwinarf wayaka eperu era'ma•piiya. 
Imediatamente fruta wayaka viu ele. 
'Imediatamente ele viu a fruta "wayaka". ' 

28) Yanmako'ma'piiya inf1 rf. 
(ele) fechou à chave ele de novo. 

' 'Ele o fechou a chave novamente.' 

O tagmema transobjetivo que ocorre com mais fre-
• ' A. • ...... • • 

quenc1a em oraçoes trans1t1vas que em outras, p a r e c e 
restrito a uma posição imediatamente antes ou depois do 
núcleo (29, 30). Quando o transobjetivo ocorre, o objeto 
direto se subentende comumente, não se dando em forma 
patente. Ocorrendo ambos, porém, o transobjetivo apa
rece logo de p o i s do predicado (31). ~ manifestado por 
uma frase pós-posicional com ton. Pode ter o significado 
da meta ou do resultado de uma ação (31 ). 
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29) Imaimu ton tfrf1piiya. 
Sua voz para deu ele. 
1 Ele lhe deu sua voz. ' 

30) Yarima'pfiya amfrf ton. 
Mandou ele voce para . 

..... 
'Ele o mandou para voce. ' 



31) ""' "' Atapuwa konekap1t1 to'ya mana'ta ton 
moropai isanelakon ton. 

Tábuas fizeram portas para e janelas para. 

'Eles fizeram tábuas para portas e janelas. ' 

O tagmema de acompanhamento parece restrito à 
posição imediatamente depois do núcleo. Pode ser mani
festado por frases pós-posicionais com yarakkfrf (3 2). 
pokonpe (35), pfkfrf (33), ou kaisarf (34). 

32) Arimaraka yarima 1p1iya moyi yarakkfrf. 
Cachorro mandou ele irmão com. 
'Ele mandou o cachorro com o irmão.' 

. ('. ('. "' ('. "' 3 3) Moy1 yar1 'p1uya up1K1r1. 
Irmão carreguei atrás de mim. 
'Carreguei o irmãozinho comigo.' 

34) M"' "' "' t"' "'1 ~. .k . "' ir1r1 ir1 p11ya i a1sar1. 
Aquilo colocou ele dele ao lado. 
'Ele o colocou ao lado dele.' 

35) Attf1pf ituntonon pokonpe. 
Ele foi os pais com. 
'Ele foi com os pais. ' 

O tagmema apositivo é manifestado po:r um substan
tivo ou frase nominativa e reafirma o sujeito ou objeto 
(36, 37) para identificação ou esclarecimento do mesmo. 
Ocorre geralmente em posição final da oração. 

36) To' yawasirf moro awanf1pf tiwinnan wfri. 
Sua amiga lá estava uma moça. 
'Sua amiga estava lá, a mesma moça. ' 

(o exemplo é uma oração estativa existencial) 

37) Tekkarikon ton esa1pftf1pf to'ya paruru. 
Sua comida pediam banana. 
'Pediam sua comida, bananas.' 
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1. 2. Orações Intransitivas. 

1. 2. 1. Ação. 

AI = + 3 -
Temp 
Loc 

+ 2 
Desc 
Man 
Inst 

+ 1 
Transobj 

+ 1 + 2 -Transobj Desc 
Man 
Inst 

+3 
Temp 
Loc 

Núcleo. 

[ + s + P] 

A manifestação do sujeito em orações intransitivas 
de a ção difere da das transitivas no fato de ocorrer antes 
do predicado e sem o marcador de sujeito -~ (38, 39). 
Quando ocorre na forma presa, é prefixo (40) em vez de 
sufixo e é manifestado por um grupo diferente de afixos 
pronominais dos que ocorrem com orações transitivas. 

38) Inkamoro su' mina•pi. 
Aqueles brincaram. 
'Eles brincaram. 1 

1 

39) Moreyamf' entaimepfti•pi sinpata kren po. 
As crianças gritaram lá sertão em. 
'As crianças gritaram lá, no sertão. ' 

40) Awentaime1pi. 
Ela gritou. 

O predicado das orações intransitivas de ação difere 
do das transitivas no fato de ser manifestado por classes 
diferentes de raízes verbais e marcadores de pessoa para 
sujeitos presos. Nenhum objeto direto pode ocorrer, em
bora a relação do paciente possa ocorrer sob forma de 
frase pós-posicional com Ef' (41-43). 

41) 
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t'- t"-I p 1' eesenyaka'ma'p1. 
Ele nele deu um Jeito. 
'Ele deu um jeito nele. ' 



42) To' yekinnon karawa1pi im i'ne. 
Os animais del es choraram famintos. 
'Os animais del es choraram de fome. ' 

) 
{"' (' 

43 Suupra ke balata p1' esenyaka ' ma'p1. 
Machete com balata em trabal hei. 
'Trabal hei na balata com um machete.' 

Tagmemas Periféricos. 

A oração intransitiva declarativa de ação pode ocor
rer com os mesmos tagmemas periféricos que a transiti 
va, com exceção do a companhamento. Porém, ocorrem 
raras vezes os tagmemas instrumentais e transobjetivas 
(43) . 

1. 2. 2. Processo. 

PI = ±3 + 2 + 1 [+ s + iP 
2

] 
T emp Desc Desc 

(' 

pe pl 1 

Man 

+ 1 + 2 + 3 
Desc Desc Temp 

(' pl 1 pe 
Man 

Núcleo. 

A diferença entre o núcleo da oração intransitiva de 
processo e o da oração de ação intransitiva consiste na 
manifestação do predicado por diversas classes de ver
bos. Não são verbos de ação, senão de processo, abran
gendo processos cognitivos quais sejam pensamento, l em
brança, tristeza, a l egria, etc. Embora seja manifestado 
pelas mesmas formas externas, o sujei to é quem experi 
menta ou sofre o processo e não o ator ou iniciador do 
mesmo. 

44) 
(' (' , 

Dav1 esenpo' p1 Bel em po. 
Davi nasceu Belém em. 
' Da vi nasceu em Belém. ' 
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45) 

46) 

47) 

U ' si kfta sfrfrf. 
Minha canela apodrecendo. 
'Minha canela está apodrecendo. 1 

To' akfpf1pf inonkon pe. 
Maduraram grandes como. 
'Maduraram como grandes. 1 

Tiaron pensa ipf' imukuyamf enpenata. 
Outra vez ele a seus filhos lembram. 
'Às vezes seus filhos se lembram dele. ' 

Ta gmema s Per iféri cos. 

Poucos tagmemas periféricos ocorrem em orações 
de processo, e aqueles que aparecem são geral mente tag
memas descritivos manifestados por frases pós- posicio
nais com ~ (48) ou pf (49). Outros, quais sejam tagme
mas temporais e modais, ocorrem raras vezes . 

48) To' akfpf1pf inonkon pe. ,. 
Maduraram grandes como. 1 

'Maduraram como grandes. 1 

49) MITkfrf pemonkon ekore1 ma 1pf wa'ka pl'. 
E l e homem zangado machado com. 
'Aquele homem se zangou com o machado. ' 

) "' "' 50 Eerenmap1 ' p1. 
Amanheceu. 

1 . 2. 3. Movimento. 

MI = ± 3 ± 2 + 1 [+ s + iPJ 
Prop Temp Desc 

Loc pe 
"' pl 1 

Modo 

±1 -t 2 ~3 
Desc Temp Prop 
pe Loc 
Modo Apos 

244 



Núcleo. 

Os traços característicos do núcleo de orações in
transitivas de movimento são, que o predicado é manifes
tado apenas por verbos de movimento e que o sujeito sem -
pre inicia a ação. Por isso as manifestações do sujeito se 
restringem em geral a substantivos e pronomes animados. 

51) M . . ("' (" t (" oropa1 uu1p1 p1 ar1waya. 
E vim aqui. 
'E vim para cá.' 

5 2) Waikin erepamf1pf iipia. 
Veado chegou ele a. 
'O veado chegou a ele. ' 

53) Ewaron ya aataponka1pf. 
Noite em ele viajou. 
1 Ele viajou durante a noite. ' 

Tagmemas Periféricos. 

Maior número de tagmemas locativos (54, 55) ocorre 
em orações de movimento que nas de outros tipos, uma 
vez que a ação é dirigida a uma meta ou propósito. O tag
mema de propósito ou intenção ocorre somente em ora
ções de movimento e é manifestado por uma oração de
pendente (56, 57). Os tagmemas instrumentais e transob
jetivos não ocorrem. O tagmema descritivo é manifestado 
somente por uma frase pós-posicional com~ ou pi (58). 

54) Tu'ke kono' yai epa'ka'pl mieri, 
Boa Vista po. 

55) 

56) 

Muita chuva em saí lá Boa Vista para. 
'Depois de muitos anos saí para lá, 
para Boa V is ta. ' 

(" (" (" (" (" (" 

M1r1r1 tipo uut1 uyew1 ta. 
Isso depois vou minha casa a. 
'Depois disso irei a minha casa. ' 

(" (" (" (" 

Tuna yen1 'se enasa' s1r1r1. 
Agua beber a caL 
'Caí para beber água.' 
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57) Uutf sfrfrf taitai w1i. 
Vou taitai matar a. 
'Vou matar taitai.' 

58) Attfpftf1pf ama'pe tinyo pia pai. 
Ela ia furtivamente como seu marido de. 
'Ela costumava sair furtivamente do seu marido.' 

1. 3. Cláusulas Estativas. 

1. 3.1.· Descritivas. 

ED = + 1 [+ Desc. + S + sP J + 1 
Loc 
Apos 

Loc 
Transobj . 

, 
Nucleo. 

As características da oração descritiva são, que o 
tagmema descritivo é obrigatório e que o tagmema predi
cado é manifestado pelo verbo estativo wanf 'ser' ('estar') 
ou suas várias formas irregulares (wai, nai, man) (59). - ..... Outros verbos estativos sao ko'mami 'ficar', e ena 'tor-
nar-se' (60, 61) 6. 

59) Sa' mantapai pra wai. 
lVIorrer querer não sou. 
1Não quero morrer.' 

(' (' (' 1'-
60) Yan1 p1' to' ko' mam1 'p1. 

61) 

Comer a ficaram. 
'Continuaram comendo.' 

..... 
lVIanunpai maikan ena'pi. 
Dançar quer raposo ficou. 
'0 raposo ficou com vontade de dançar. ' 

O tagmema descritivo pode ser manifestado por uma 
frase modificadora, ou oração com as pós-posições ~ 
(62, 63, 64), Ef1 (65, 66) ou pra (67), ou por uma oração de
siderativa com as pós-posições pai ou yu' se (59, 61, 68). 
A ordem preferida aparece na fórmula acima referida, 
mas se o verbo não apresenta uma das formas irregulares 
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(wai, nai, man), o tagmema descritivo pode ocorrer após 
o predicado (62, 63, 68). Para maiores detalhes acerca de - , - -oraçoes com as pos-posiçoes pai e pra, v. seçao 2. 

6 2) 

63) 

64) 

65) 

(' 

Awan1 sa' man pe. 
~ tão difícil como. 
'~ difícil. ' 

To' wanf kaiwan pe 
Eles são gordos como. 
'Eles são gordos.' 

<f' M .. " "" Mor1 pe mi1K1r1 man. , 
Bom como ele e. 
'Ele é bom.' 

A "" "" 1 • • 1 (' <->, • m1r1 era ma1 y1 n1 p1 wa1. 
Você buscar a vindo a eu sou. . ...... 
1 V1m buscar voce. 1 

66) Kaarita enepf pf1 wai. 
Livro trazer a sou. 
1Eu trouxe um livro.' 

67) Attf pra man. 
Ele vai não é. 
'Ele não vai. ' 

68) Waikin wanf1pf tuna anenf'pai. 
Veado era água beber querer. 
'0 veado queria beber água. ' 

Tagmemas Periféricos. 

Há uma notável ausência de tagmemas periféricos 
nas orações descritivas estativas, embora possam ocor
rer, como se observa no uso do locativo em (69). 

69) Taarf' si1ma yeta pf1 wai. 
Aqui de ouvir a sou. 
'Estou ouvindo-(o) desde aqui. 1 
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1. 3. 2. Existenciais. 

EE 
X 

= + .. 
Loc 

[+ s + sPJ + 1 
Loc 
Apos 

Núcleo. 

Com exceção do tagmema descritivo em orações 
descritivas estativas, a forma do núcleo em orações exis
tenciais estativas não difere grandemente de outras esta
tivas. A principal diferença estriba na ênfase dada ao 
predicado por quem fala. Importa a existência predicada 
do sujeito. Outra diferença formal é que, com exceção 
das interrogativas do tratamento direto, e. g. Moro man? 

..... # # 

'Voce esta la?' ocorrem somente as formas regulares do 
verbo 'ser' ('estar'). Outra característica desta oração é 
sua restrita frequência em discursos. Costuma ocorrer 
somente na parte introdutória das narrativas (70, 71) ou 
quando se introduz uma nova personagem ou coisa (72). 

70) Kaikusi wanf1pf. 
Tigre era. 
'Houve um tigre.' 

I 

71) Pemonkon wanf'pi timukuyamf pokonpan. 
Homem era seus próprios filhos com eles. 
'Houve um homem com seus filhos.' 

) "" "" 7 2 Paruru wan1 'p1. 
Banana era. 
'Houve bananas. ' 

Tagmemas Periféricos. 

A marcada ausência de tagmemas periféricos é ou
tra característica desta oração. Pode ocorrer uma palav
ra locativa como 'lá', contudo, geralmente indicando exis
tência em vez de lugar específico (73, 74). Por vezes 
ocorrem outros locativos (76). 
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73) Miarf to' wanf•pf itun sa'ne enkaru'nan. 
Lá estavam seu pai coitado cego. 
'Eles estavam lá, seu pai era cego.' 



74) 
<"- ('. ('. 

Moro tu 1ke pemonkonyam1 wan1 'p1. 
Lá muita gente estava. 
'Havia muita gente.' 

75) frinfkon moyaiyamf munkfyamf wanf1pf. 
Muitas aranhas filhos estavam. 
1Havia muitos filhotes de aranha. ' 

76) Pemonkon yapi' sa imarerf ya wanf1pf. 
Homem preso sua armadilha em foi. 
'Houve um homem preso na sua armadilha. ' 

1. 3. 3. Equacionais. 

E Eq = [ + S + sP + Comp] 

Núcleo. 

Embora seja manifestado o predicado, como em ou -
tras orações estativas, por formas regulares do verbo 
'ser' ('estar'), é usado numa qualidade diferente na oração 
equacional. Vincula o sujeito com o complemento, e por 

..... -isso a enfase da oraçao cai sobre o sujeito e o comple-
mento, em vez do verbo. 

A principal d is ti n tiva desta oração é a presença 
obrigatória de um complemento manifestado por um subs
tantivo ou frase nominativa (78). O complemento é co-re
ferencial com o sujeito, identificando ou limitando o mes
mo. Podem ocorrer frases locativas na frase nominativa 
que manifesta o complemento (79). 

77) Pemonkonyamf wanf1pf suraratonon. 
Gente era soldados. 
1 As pessoas eram soldados. ' 

78) Taitai wanf1pf pemonkon yanen. 
Taitai era comedor de gente. 
'Taitai era comedor de gente. 1 

79) ~ ~ ~ Warayo' wan1 1p1 teesenyaka'masen m11 ya. 
Homem era trabalhador campo em. 
10 homem era trabalhador no campo. ' 
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{'- r- {'-
80) Paaka wan1 'p1 anna yek1n. 

Vaca era nosso animal doméstico. 
'A vaca era nossa. ' 

1. 4 . Cláusul as de Identidade. 

I = [ + IPr + rs] 

Núcleo. 

O predicado obrigatório de identidade nas orações 
de identidade (81, 82, 83) é manifestado por um substantivo 
ou frase nominativa (84, 85, 86) · e serve para identificar 
ou limitar o sujeito. Este tipo oracional se assemel ha à 
oração equacional estativa no que diz respeito à relação 
limitadora ou de identidade, mas não podem ocorrer fle 
xões temporais ou de outro tipo . (Compare - se 81 com 64) 
Os tagmemas perifér icos são aparentemente uma parte da 
frase nominativa que manifesta o predicado. 

O sujeito obrigatório de identidade é manifestado 
por um demonstrativo (86), substantivo, pronome (81) ou 
frase nominativa (82, 83, 84) . Uma vez que pode inverter
-se a ordem de sujeito e predicado, subl inham - se os pre
dicados nos exemplos que seguem. 

81) 

82) 

83) 

84) 
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<'- ...,. ~ 1'- 1'-
Mor 1 m i1K1r1. 
Bom ele. 
'El e é bom. ' 

Seurfwf 'nankon inkamoro imukuyamf. 
Tres aquel es os fil hos dele. 

...... . 
' Aql.leles foram os tres fil hos dele . ' 

<"- .,... 1"L 
Uur1 ret1 m or1Kon. 
Meus chifres bons. 
' Meus chifres são bons. ' 

<'-Kai wan kure'nan mor1 paaka. 
Gorda uma grande boa vaca. 
'Uma boa vaca é grande e gorda. ' 



85) 
1 

86) 

8 7) 

...... 
Inonkon maikanyami inkamo r o . 
Grandes raposas aquelas . 
'Aquelas foram raposas gr a ndes .' 

Mfrfrf waira mata ye1pf. 
Aquil o maxila vaca do m a to . 
'Aquilo é maxil a de vaca do m a to .' 

Inkamoro moro' pf1 entamo'koikon. 
Aqueles peixes a comem uns . 
1 Aqueles são comedores de peixe . 1 

1. 5. Orações Citacionais. 

C = [ + P + S ~ Destinatário J 

Núcleo. 

O predi cado pode ser manifestado somente pelo ver · 
bo c itac ional 'dizer'. Sua for ma é semelhante à dos ver· 
bos tra nsitivos regulares, mas é o Único verbo que ocorre 
em cons truções deste tipo . Não há objetQ, como no caso 
de outras ora ções transitivas; deve ocorrer com uma ci
tação numa sentença citacional. Uma vez que a oração ci
tacional pode preceder e seguir à citaçáo (89), está é con
siderada tagmema ao nível da sentença ein; vez de simples - - ~ objeto. Por nao ocorrer sem citaçao, porem, o elemento 
citacional pode ser considerado oração dependente . - ...... 

O sujeito, por causa de limita çoes s~manticas, pode 
ser manifestado somente por objetos animados sob forma 
de substantivos, pronomes, frases nominativas ou afixos 
pronominais no verbo (88). 

Há um tagmema facultativo--o destinatário da cita
ção --dentro do núcleo. ~ manifestado por uma frase pós -

.... - -- posi c ional com Q.! 1 e significa direçao de açao, ou seja o 
ouvinte (90, 91). 

88) Moriya apikfrf uutf, ta'pfiya . 
Então você para vou, disse ele. - ..... 
'Ele disse, -Entao vou com voce.' 
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) "'" "'" (' "'" (' 89 Iruiya ta 1p1, uut1 s1r1r1, paapa, ayepi ton 
""· yuwai, ta 1p11ya. 

Irmão disse, Vou, pai, seu remédio para 
buscar, disse ele. 

10 irmão disse, -Vou, pai, buscar seu 
remédio- ele disse. ' 

90) A 1ki se kaikusi pona erepami tauya 
ne 1trkini, ta'ptiya tawasiri pi1 • 

Olhei Tigre em cheguei digo antes, 
disse ele a noiva a. 

1 -Olhe~, eu já disse que vou chegar no 
tigre- ele disse à noiva. ' 

91) f 1 taaya moni? ta' pi pemonkonya pikka pi1
• 

O que diz você disse homem pikka a. 

'-O que você disse?-:- o homem disse à pikka 
(passarinho). ' 

I 

2. ORAÇÕES DEPENDENTES. Há três tipos principais 
de orações dependentes: intencionais (de intenção ou pro
pósito), modificadoras e nominalizadas. Derivam-se de 
orações independentes mediante várias mudanças na parte - -nuclear da oraçao; contrastam umas com outras nao so-
mente no que diz respeito a sua estrutura interna (v. Qua
dros 3 e 4) mas também na sua disposição em diversas 
orações independentes. Outra distinção aparece no seu -significado, comentado nas seçoes 2.1-2. 3.4. 

O Quadro 3 resume o processo mediante o qual uma 
oração independente pode se transformar em oração de
pendente intencional ou modificadora, indicando outrossim 
sua disposição dentro de orações independentes. O Qua
dro 4 resume o processo mediante o qual uma oração in
dependente pode se transformar em oração dependente no
minalizada, indicando outrossim sua disposição dentro de 
orações independentes. 
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Quadro 3. Orações .Dependentes Modificadoras ou de Intençaõ (Propósito) 

Oração independente Mudanças para obter Disposição em 
da qual provém a oração dependente -oraçoes independentes 

Intenção 
.. 

[a) - sujeito 
1 

Transitiva ou Intenção + intransitiva 
(Propósito) Intransitiva - + ou 

2 
Propósito b) + -i --se movimento com sujeito 

Transitiva, Desidera- [ª) -sujeito + - pai + estativa descritiva 
Intransitiva ou - +t. ou 3 
Estativa descritiva 

iva 
b) + yu'se com sujeito . 

Transitiva, [ª) + sujeito + estativa 
Intransitiva - ~Negativa 

ou Estativa b) + pra com sujeito 

Modifi-
Transitiva ou [ª) -sujeito + qualquer oração 

cadoras - ~Gerundiva com sujeito, mormente 
ln transitiva b) + pf1 estativa descritiva 

Transitiva, r) +sujeito +qualquer oração 
- ~Qualitativa 

Intransitiva 
b) + pe com sujeito 

ou Estativa 

1. Quando o sujeito não ocorre, subentende-se que é igual ao da oração independente. 

2. Ocorre -i com verbos regulares e ~ com aqueles que suprimem normalmente a 
sÍlaba final ao acrescentarem sufixo. 

~ 3. Ocorre -pai quando o sujeito é igual ao da oração independente, e yu'se quando 
CA) diversos os dois sujeitos. 



2. 1. Orações de Intenção (Propósito). A oração de inten
ção indica o propósito ou finalidade da oração de movi -
menta em que ocorre. Sua disposição é restrita a orações 
intransitivas de movimento. As seguintes são as mudan
ças derivativas das orações transitivas ou intransitivas 
em que se baseia: a) suprime-se o sujeito, e b) acres
centa- se ao verbo independente um sufixo de intenção ( -i 
ou -se; v. o Quadro 3). O sufixo -i ocorre com verbos 
regulares (92, 93) e -se com todo verbo que suprime nor
malmente a sílaba final antes do acFéscimo de sufixos (94, 
95). 

92) 

93) 

94) 

95) 

Tarfpai ya 1tii wfifn moyi, ta'pfiya. 
Então cortar vamos irmão, disse ele. - , -1--Entao, vamos corta-lo, irmao-- ele disse.' 

...... ...... 
Moropai era'mai atti. 'pi. 
E ver ele foi. 

...... 
'E ele foi ve-lo. 1 

<"- <"' ~ Pemonkon w1t1 'p1 moro' yapi' se. 
Homem foi peixe pescar. 
'0 homem foi pescar.' I 

{' <"' (' {' 
Tuna yen1 'se enasa' s1r1ri. 
Agua beber caí. 
'Peguei a beber água. ' 

2. 2. Orações Modificadoras. 

2. 2. 1. Orações Desiderativas. Tais orações expressam 
o desejo do sujeito da oração independente. Suprime-se o 
sujeito, ocorrendo o sufixo--pai no verbo se o sujeito da 
ora ção dependente é igual ao da independente (96, 97). 
Ocorre yu'se após o verbo se o sujeito da oração depen
dente é diferente do da independente. 

254 

96) Waikin wanf1pf tuna anenfpai. 
Veado estava água beber querendo. 
10 veado queria beber água. 1 

97) Era1tfpaf maikan ena1pf. 
Virar querer raposa ficou. 
1 A raposa ficou querendo virar. ' 



98) Iwarika po uuipf yu' se nan? ta 1p1iya. 

Macaco em 
,. .... . 

venho querer e voce disse 
.... 

1 - Voce quer que eu venha no macaco? -
ele disse.' 

99) Aaief yu' se wai. 
Voce vem querer eu sou. 
'Quero que você venha. 1 

ele . 

2. 2. 2. Orações Negativas. A oração dependente negativa 
é a maneira mais comum de expressar negação. Provém 
do acréscimo do negativo pra a orações transitivas, in
transitivas e estativas, e deve manifestar o tagmema des
critivo em orações estativas descritivas. O verbo estati
vo 1 ser' manifesta supostamente o predicado da oração in
dependente, uma vez que ocorrem nele afixos pronominais 
que manifestam o sujeito (100, 101). Orações negativas 

.... . -provem outrossun de outras oraçoes dependentes, quais 
sejam a desiderativa e qualitativa, pelo acréscimo de pra 
(102). 

I 

100) Kaarita rumakaiya pra awanf 1pf. 

101) 

102) 

Livro deixar . não ele era. 
' E le não deixou o livro.' 

- .... <"-
Yuukuiya pra to' yunkon wani 'p1. 
Responder ele não o pai deles era. 
'0 pai deles não respondeu.' 

Sa'mantapai--pra wai. 
Morrer querer não sou. 
iNão quero morrer.' 

2. 2. 3. Orações Gerundivas. Tais orações são descriti
vas e manifestam com freqüência o tagmema descritivo 
em outra oração. ~ difícil precisar o significado da cons 
trução, mas assemelha-se ao do gerúndio (105). Estas 
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orações provêm de orações transitivas e intransit ivas pe
las seguintes mudanças : a) suprime -se o suj eito, e b) 
ocorre pi' pós-posicional após o verbo. 

103) O'ma era'ma pi• wai. 
Animal ver a sou. 
'Vi o animal.' 

104) Kaarita enepf pi• wai. 
L ivro trazer a sou. 
'Eu trouxe um livro.' 

105) Entamo'kan pf1 wai. 
Comer a sou. 
'Estou comendo.' 

2. 2. 4. Orações Qualitativas. Tais orações assemelham
-se às gerundiV8;S pelo fato de serem descritivas . Pro
vêm de orações transitivas ou intransitivas pelo acrésci
mo de ~ pós-posicional após o verbo. O sujeito pode ser 
suprimido ou não. 

106) Sa'mantasa' pe tinyo era'ma'piiya. 
Morto como seu marido viu el a . 
'El a viu seu marido morto. ' 

107) Taitai wifsaiya pe man. , 
Taitai matado ele como ele e . 
' Foi ele quem matou taitai. ' 

2. 3. Orações Nominalizadas. As orações nominalizadas 
diferem de outras orações dependentes pelo fato de se 
manifestarem seus predicados através de verbos nomina
lizados e pela sua capaci dade de manifestar qualquer tag
mema manifestável por substantivos ou frases nominati
vas. Uma vez que podem ocorrer neles objetos e outros , . - .... tagmemas de n1vel oracional, sao tratados como or açoes 
dependentes. O Quadro 4 mostra as divergências entre 
sua disposição e estrutura interna e as das orações modi
ficadoras. 

256 



Quadro 4 . Orações Dependentes Nominalizadas. 

Oração Independente Mudança s na derivação Di sposi ção em 
da qual se deriva da oração, dependente orações independentes 

-Intransitiva a ) - sujeito 
1 Identidade 

'· Característica b) + - koi - ke 
c) + - kon .. 

Transitiva ·· Caracterí stica r) -sujeito Movimento Intransitivo, 
1 b) + -nen Estativo, e Identidade 

... n enan 
-- -

Orientaçã o -a) - sujeito Transit ivo, Movimento 
b) + pr efi xos ln tran s i t i vo, Estativo 

Transitiva .. Agente- pessoais do Equacional e Identidade 
·Paci ente intran s i t ivo 

e) + - n 
d) + - san - -

Orient_ação 
,... 

Transi tiva, a) - sujei to Trant3itivo, Estativo 
Intransitiva ou · de b) + tff- te - Descritivo e 
Estativa Descritiva Foco c) + - sen - sanon - Identidade 

-Transitiva, a) - sujeito Transit ivo, Estativo 
Intransitiva ou Instrumento h) + - to' Descr itivo e 
Estativa Descritiva c) ± - kon Identidade 

N .. 
CJ1 
-l 



2. 3. 1. Agente Característico. Estas orações indicam o 
fato do referente ser caracteristicamente o agente da 
ação. Denota ação habitual e não solitária. 

Provêm de orações transitivas ou intransitivas me
diante as seguintes mudanças: a) suprime-se o sujeito, 
b) acrescenta-se o sufixo -koi ou -ke a verbos intransiti-- -
vos. Vem seguido de -kon quando se refere a agentes plu-
rais. c) Acrescenta-se o sufixo -nen a verbos transitivos. 
Quando se refere a agentes plurais, é acrescentado ainda 
o sufixo -nenan. 

108) Esenyaka' make uurf. 

109) 

110) 

Trabalhador eu. 
'Sou trabalhador. ' 

Inkamoro moro' pf1 entamo'koikon. 
Aqueles peixe a comedores. 
'Aqueles são comedores · de peixe. ' 
~ ~ ~ In1 'r1 pemonkon enna' po' p1 pan yennanen. 

Novamente homem voltou vendedor de sal. 
10 homem voltou novamente, o vendedor de 
sal (aquele que vende sal). ' 

111) Ini1 rf inkzmofo dnnz'po1pf pan yennanenan 
Novamente aqueles voltarem vendedores 
de sal. 
1 Eles voltarem novamente, os vendedores 
de sal. 1 

112) Taitai wanf1pi pemonkon yanen. 
Taitai era comedor de gente. 
1 Taitai comia gente. ' 

2. 3. 2. Orientação de Agente e Paciente. Tais ora ções 
diferem das de agente característico pelo fato dos prefi
xos de verbo transitivo se referirem simultaneamente ao 
agente e paciente de uma ação específica (não habitual). 
Provêm de orações transitivas mediante as seguintes mu
danças: a) suprime-se o sujeito; b) ocorrem os prefixos 
das pessoas primeira, segunda e terceira de verbos in
transitivos, referentes a agente; c) o prefixo n- segue aos 
marcadores de pessoa e se refere ao paciente; d) se o pa
ciente é plural, acrescenta-se o sufixo -san. 
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113) Seni anyo 1 narima 1pf sararu. 
Esta seu marido um ele mandou carne. 
1Esta é a carne que seu marido mandou.' 

114) Pemonkonyamf tf1kaiya tfnkupf1san. 
Gente ele destruirá aqueles que ele mesmo 
criou. 
'Ele destruirá a gente; as pessoas que ele 
criou. ' 

2. 3. 3. Orientação de Foco. Esta oração difere das de 
orientação agente-paciente pelo fato de ser referido o 
agente de uma determinada ação ou processo pelo prefixo 
de um verbo intransitivo, sendo indicado o paciente de ''m 
verbo transitivo. Em outras palavras, o prefixo obrig::i..
tório tif- se relaciona com a pessoa referente enfocada, 
seja este agente ou paciente. Em verbos com e inicial, o 
prefixo se transforma em te-. O sufixo -sen ocorre obri
gatoriamente para nominalizar o verbo, apresentando-se 
como -sanon quando as referentes são plurais. 

115) Mfrfrf panpe t1fkonekasen mfrfrf atta. 
Assim um é feito aquela rede. 
'Assim se faz uma rede.' 

116) 
(". -f'o ~ (". 

Warayo' wan1 'p1 teesenyaka'masen m11 ya. 
Homem era um trabalhando roça em. 
'0 homem era trabalhador na roça.' 

2. 3. 4. Instrumento. _O sufixo obrigatório to' indica que o 
referente é o instrumento, lugar, hora ou circunstância da 
ação. Acrescenta-se em posição final o sufixo -kon quan
do o referente é plural. Os objetos inanimados são refe
ridos pela nominalização instrumental. 

117) Seni anna esenyaka'mato 1 • 

Esta nossa coisa de trabalho. 
'Esta é a nossa ferramenta. ' 

1 ) U 
(". (". 1'-

18 we'nato' pata se m1r1r1. 
Meu lugar de dormir aquele. 
'~ ali onde durmo. ' 

3. MODO. Na língua Makúxi há cinco modos: o declara
tivo, o imperativo, o de obrigação, o de permissão e o in-
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QUADRO 5. CONTRASTES DE MODO. Resumem-se as mudanças derivacionais, 
tomando como base as orações declarativas. 

Declarativo Imperativo Obrigação. Permissão Interrogativo 

a) - sujeito a)+ to'pe a)+ -pa a) Sim- não 
b) + afixos imper ativos (acrescentam-se antes + entonação 

Transitivo abaixo indicados: do sujeito em verbos interrogativa 
Intransitivo sir;._g ~ transitivos) b) Conteúdo 

1) Estático -k1 - ti +pronome relativo 
Estativo 2) Movimento - ta "' + entonação - tanh 

3) Cortês "' m - -i - ti interrogativa 

1 

Descritivo 4) Negativo c) Estativos de pergunta 
sing E!. substituta para o 

Citacional k-- i "' verbo irregular k - - ti 
k"' . "' "' 'ser' (' estar' ) i - -1 k1- -ti 

5) Exortativo 
... , 

nan ' Voce e? 1 

- pai -painikon nai 'Ele é? ' 
Nota: A raiz do 

I "' ... -nantl 1 Voces sao?' 
citacional se trans-... 
forma em ka 'ki. 

1. Os pronomes rela tivos não se restringem a orações interrogativas; são pouco comun s , contudo, 
nos outros tipos oracionai s: 

"' "' "' Itakonya ~ ' w1 1 p1n. 
Seu irmão , quem. não matou. 
' Seu irmão não matou nada. ' 

-
' 



terrogativo. O Quadro 5 resume o processo pelo qual se 
derivam outros modos das ora ções declarativas. As mu
danças fundamentais ocorrem no verbo mesmo pelo pro
cesso de afixação, mas pode haver também transforma
ções nas tagmemas periféricos, abaixo descritos. 

3.1. Declarativo. O modo declarativo afirma uma ação, 
processo ou estado. As orações independentes apresenta
das até agora são descritas e explanadas no modo decla
rativo. 

-3. 2. Imperativo. O modo imperativo rege a çoes, pro-
cessos e estados descritivos. Além da afixação descrita 
no Quadro 5, é obrigatoriamente suprimido o sujeito. A 
afixação imperativa indica se o sujeito é a segunda pessoa 
do singular (-kf) ou do plural (-tf). Ocorre um objeto fa
cultativo em orações transitivas, conforme a clareza do 
contexto. Apresentam-se poucos tagmemas perif~os 
Todo e qualquer tipo oracional pode transfor-mar-se em 
imperativo, com exceção de o_ra çõe~stativo existen
cial, estativo equacional ou -de identidade. A oração cita
cional pode se transformar no modo imperativo mediante 
uso da raiz v e rbal ka 1kf em vez de taa, a qual s.e apresen
ta em ora çÕes declarativas. O imperativo de movimento 
não ocorre em orações citacionais. 

Há cinco tipos de orações imperativas: o imperati
vo estático (118,119,120), o imperativo de movimento .... 
(121), o imperativo cortes (122), o imperativo negativo 
(123) e o exortativo (124 ). (V. no Quadro 5 as diferenças 
de afixação de cada tipo. ) 

Dos cinco tipos, diferenciam-se o imperativo cortês 
e o exortativo pelo fato de ocorrerem neles tagmemas pe
riféricos com frequência igual à das orações declarativas, 
ao passo que se apresentam poucos tagmemas periféricos 
nos demais imperativos. 

119) Esenpoki, ta 1p1iya. 
Apareça, disse ele. 
'Ele disse -Apareça. ' 
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120) ~ ..-,.. 
Aranne' pe pra e 1t1, ta'p11ya. 
Temerosos como não seja disse ele. 
1 -Não tenha medo- ele disse.' 

121) Acolherrfkon yenpotf, """ ta 1p1 karaiwaya. 

Suas colheres ponham disse brasileiro. 

1 - Larguem suas colheres!- disse o 
brasileiro. ' 

122) Apo' era'mata, ta'ptiya. 
Fogo buscar vá disse ele. 
'-vá buscar fogot - ele disse. ' 

123) Tiaron wei yai uupia matii entamo'kai. 

Dia seguinte em eu vir comer a . 
.... 

'Algum dia (um dia destes) voce deve vir 
comer comigo. ' 

~ 
124~ 

1Não (Õ}ma~ 

, 

-
125) Epiremanpai1nikon. 

'Vamos orar.' 

I 

3. 3. Obrigação. O modo de obrigação indica uma ação, 
processo ou estado obrigatório ou necessário. Difere do 
declarativo pelo fato de sufixar -to'pe ao verbo. 
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126) Penane era'mai ui'to'pe. 
Amanhã buscar a devo vir. 
'Amanhã devo ir buscá-(los).' 

) """""""" . 127 M1r1r1 t1yo 1kon ton era'ma1 to' yi'to'pe 
taasaiya wani1pf. 

Aquela sua comida para buscar devem vir 
disse ela. 

'Ela tinha dita que deviam vir buscar sua 
comida.' · 



3. 4. Permissão. O modo de permissão indica licença ou 
possibilidade de uma ação, processo ou estado. Difere do 
modo declarativo pelo fato de sufixar -~ao verbo. 

" " . ...... " 128) Enak1, mor1 pe arm1tun pe awan1pa. 

Caiam, bom como branco como 
..... 

voce pode ser • 
..... 

'Entre!, e voce pode ser branco e bom. ' 

129) Moropai e 1p1i attfkonpa taa pf'1 man . 
..... 

E tomar banho (banhar- se) voces podem ir 
diz a ela é. 

'Ela disse que vocês podem ir banhar- se. ' 

3. 5. Interrogativo. O modo interrogativo indaga ou per
gunta, dependendo ao nível superior (parágrafo ou discur
so) de uma r e s posta em forma de sentença. Qualquer 
oração pode transformar-se no modo interrogativo medi
ante uma mudança na entonação no caso de perguntas cuja 
resposta é um simples 'sim' ou 1não 1 • As ora ç Õ e s de 
identidade se tornam interrogativas de igual forma. 

---r-" ,..,.~ . " " 130) Mor1 m11K1r1. 
Bom ele. 

; 

'Ele e bom.' 

--,__ 
Morf' m1fkirf? 
Bom ele. 
'Ele é bom?' 

Na formulação de perguntas de conteúdo (e.g., o 
que? , qual? , quem? , onde? , como? , etc. ) ocorre o pro
nome relativo competente para manifestar um tagmema de 
nível oracional, qual seja o sujeito ou elemento semelhan- ~ 
te. Não deixa de ser a entonação, contudo, que identifica 
tal oração como interrogativa, pois muitas vezes a mesma 
oração pode articular-se com entonação não-interrogati
va. Por exemplo, a pergunta, 'De que doença ele mor
reu?' proferida sem entonação interrogativa, pode tornar
-se a oração relativa da sentença 1Não sei de que doença 
ele morreu.' (131, 132) 
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131) 

132) 

t• paran pÍ' aasa'manta•pi epu•tiuya pra ~ 
Que doença uma ele morreu sei eu não sou'? 
1Não sei de que doença ele morreu. ' 

f ~ ~ _, paran pi' aasa 1manta1p1? 
Que doença a ele morreu? 
1De que doença ele morreu?' 

fr tauya pra ~ 
O gue dizer eu não sou. 
'Eu não disse nada.' 

f' taaya pra nan? 
..... - , 

O gue diz voce nao e ? ~ 
A -' Voce nao disse nada? ' 

Na oração estativa descritiva, nos casos em que o 
verbo 'ser' ('estar') é usado sob suas formas , irregulares 
(wai, nai~ man), há uma série de formas irregulares in
terrogativas que devem ser empregadas na que 1 e modo 
(131, 132, 135). 

133) 

134) 

135) 

136) 
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Pri'ya nan? , ..... 
Bem esta voce? 

..... , 
'Voce esta bem?' 

~ ~~~ A tt1 m1r1r1? 
Ele vai aquilo? 
1 Ele vai?' 

~ ~ ~ ~ 
ü'non pata att1 m1r1r1? 
Onde lugar você vai? 
'Para onde você vai?' 

Emfrf1 san f 1 ton pikka pf1 nan? ta 1p1iya. 

Maduros por que colhe é você disse ele . 
..... 

'-Por que voce colheu os maduros? -
ele disse.' 



137) 0 1non y e 'ka pe 
' Como? ' 

NOTAS 
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IJAL 27. 125 - 4 2; 27. 226 -36 . 

Grimes, Joseph E ., 197 2, "Writing Systems for the In terior of Surinam", 
Languages of the Guianas , 85 - 91 , Instituto Lingüí s tico de Verã o . 

Huttar , George, 1970, IJAL 36 . 298 -302 . 

. Jackson, Walter S. , 1972, "A Wayana Grammar" , Languages of t he Guianas 
47- 7'7 , Instituto L ingüí s tico de Verão. 

Jones, Morgan W. , 1972, "T ri o Phonology" , Languages of the Guia na s 
4 2-46, Institu to L ingüístico de Verão. 

Peasgood, Edward T . , 197 2, " Carib Phonology" , Languages of t he Guiana s 
35-41 , Instit uto L ingüístico de Verão. 

Wheatley, James, 1969, 11 Bakairi Verb Str ucture" , Linguistics 47. 80-1 00. 

2. Agradeço ao meu colega Patrick Foster, também da Missã o Evangélica 
de AmazÔnia, o acesso que me facilitou aos seus apontamentos de campo e 
observações· acerca da gramática Makuxi. O presente trabal ho foi elaborado 
durante o Seminário Gramatica l de 1973 no Instituto L ingüístico de Verão, 
Universidade de Oklahoma. Desejo expressar m inha gr atidão à Dr a. Mary 
Ruth Wise do Instituto Lingüístico , sob cuja orientação s e preparou a a nálise 
e apresentação do presente en~a io. 

3. 

A com 
AI 
Apos 
e 
Comp 
Desc 
Desid 
ED 
EEq 
E Ex 
Ger 
1 
1 Pr 
1 s 
Inst 

Seguem as abreviaturas e símbolos u s ados nas fórm ulas: 

Acompanhamento 
Ação intransitiva 
Apos i çã o 
Citacional 
Complemento 
Descritivo 
De sidera tiva 
Estativo descritivo 
Estativo equacional 
Estativo existencial 
Gerundiva 
Identidade 
Predicado de Identidade 
Sujeito de Identidade 
Instrum ento 
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Loc 
Modo 
MI 
Neg 
o 
p 
PI 
Prop 
s 
Temp 
T 
Transobj 
Qual 
+ 
+ 
= 

Locativo 
Modo 
Movimento intransitivo 
Negativo 
Objeto 
Predicado 
Processo intransitivo 
Propósito 
Sujeito 
Temporal 
Transitivo 
Transobjetivo 
Qualitativo 
Constituinte obriga tório 
Constituinte facultativo 
a construção consiste em 

4. V. Pike, Kenneth (1962) 11 Dimensions of Grammatical Constructions", 
Language 38. 221-244, para um tratamento teórico da estrutura gramatical a 
partir das orações declarativas independentes. Quadros semelhantes aos 
quadros 3, 4 e 5 do presente trabalho (os quais resumem a estrutura das 
orações dependentes e contrastes modais "do Makúxi) aparecem em Wise, 
Mary Ruth (1971), ldentification of Participants in Discourse: A Study of 
Aspects of Form and Meaning in Nomatsiguenga, SIL Series N<? 28, capítulo 
3, 39-94. 

5. Os fonemas do Makúxi são: , 
Consoantes: p t k ? (•) s m n r (r) w ~ (y) I 

Vogais a e i ou 'i <O 
Os símbolos ortográficos empregados neste estudo são apresentados 

entre parênteses se diferem dos símbolos fonológicos de praxe. 

6. O verbo 'ser' ('estar'), bem como 'ficar' e 'tornar-se ' . pode também 
funcionar na qualidade de auxiliar aspectual numa frase verbal, mas neste 
caso os afixos pronominais que manifestam o sujeito ocorrem no verbo prin
cipal: 

• (' ('(' (' ('~('<' 

Aa1p1 ko' man1p1 'pi tip1K1r1. 
Ele vem ficou ele até. 
'Ele vinha chegando atrás dele.' 

Tradução de Mary L. Daniel 
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Análise de 
Cláusulas · Semânticas 

na Língua Makúsi 

CATHY ANN HODSDON 

O. INTRODUÇÃO. O presente trabalho apresenta u1na 
análise semântica da cláusula makÚsi 1

• Todos os verbos 
da língua makÚsi descrevem um de três processos: o ati
vo, o mental e o relacional. Cada um destes três tipos se 
divide ainda em sub-classes verbais que compartilham 
mutuamente características semânticas de ordem geral 2• 

Os papéis, ou funções verbais são analisados com relação 
aos verbos. O presente estudo 3 abrange os tipos verbais 
mais comuns 4 da língua. 

1. PROCESSOS ATIVOS. Em tais processos o papel é o 
de agente · aquele que realiza voluntariamente uma ação. 

Subdividem-se os processos ativos em verbos de 
trajetória (aqueles que manifestam movimento ou mudança 
de lugar como componente essencial do significado verbal) 
e verbos sem trajetória (aqueles em que o movimento ou 
mudança de lugar não é componente essencial do signifi
cado verbal). Estas duas sub-divisões são tratadas nas 
seções 1. 1. e 1. 2. , respectivamente. 

1.1. Verbos de trajetória. Tais verbos como caminhar, 
chegar e vir são con~iderados verbos de trajetória, pois 
focalizam a atenção no movimento do processo verbal. As 
cláusulas que contêm tais verbos são analisadas com re-- , -laçao aos papeis, ou funçoes que podem ocorrer com eles. 
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1. 1.1. Agente em verbos de trajetória. A cláusula mais 
simples de t r a j e t ó ri a contém apenas um papel - o de 
agente. O agente é o participante que toma parte no movi -
mento. 

1) agente - movimento 
~ .... 5 to' w1t1 

eles ir 

'Eles vão. ' 

2) agente - movimento 
.... .... 

uur1 erepam1 
eu chegar 

'Eu chego. 1 

3) agente - movimento 

arma yiipf-•pf 
nós vir-PR 6 

1Nós viemos.' 

4) agente - movimento 

""" .... uur1 ennapo-'p1 
eu voltar-PR 

'Eu voltei.' 

5) agente - movimento 
.... .... uut1-'p1 

eu ir-PR 

'Eu fui.' 

, 

1.1. 2. Paciente em verbos de trajetória. Certos verbos 
de trajetória (p. ex. levar, trazer) exigem um papel adi
cional - o de paciente. Este é influenciado pelo movimen
to realizado. Numa cláusula não-imperativa, o agente de 
tais verbos é marcado sempre na estrutura superficial 
pelo sufixo -E· O paciente não leva marcador. 
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6) paciente - movimento - agente 

wa' ka yarf' pÍ' wai 
machado levar EC eu estou 

'Estou levando o machado. ' 

7) paciente - movimento - agente 

" . more neep1 i -ya 
criança trazer ela-MS 

'Ela traz a criança. ' 

8) paciente - movimento - (agente) 

wa'ka nee kf' 
machado trazer Imp 

'Traga o machado!' 

1.1. 3. Temporal em verbos de trajetória. Uma cláusula 
de movimento com trajetória pode desempenhar um papel 
temporal. Tal papel pode ser representado na estrutura 
superficial em uma de duas maneiras : na qualidade de 
palavra ou frase temporal (Ex. 9-11) ou de palavra tem -
poral demonstrativa (Ex. 12-13) 7 • 

l . 

9) ., tempo - agente - movimento 

" " ko'mam1 ya arma yonpa-yam1 
tarde em nosso parente-PI 

ton 
como 

" " erepam1-'p1 
chegar-PR 

'Durante a tarde nossos parentes chegaram. ' 

10) agente - movimento - tempo 

" " " " . kk ~ k 1 • ' m1r1r1 tipo arma em1 u - 'p1 o m1 ya 
isso depois nós ir para casa - PR tarde 

'Depois disso fomos para casa pela tarde. ' 

11) agente - movimento - tempo 

arma wftf-•pf penane pu'kuru 
nós ir-PR cedo muito 

'Fomos para casa cedinho. ' 
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12) agente - movimento - tempo 

"" "" "" "" uut1 s1r1r1 
eu vou agora 

'Eu vou agora. 1 

13) agente - movimento - tempo 

to' {'. "" "" "" "' w1t1 m1r1r1 -entao eles ir 

'Eles foram. ' 

1. 1. 4. Co-agente em verbos de trajetória. Uma cláusula 
de movimento com trajetória pode conter um co-agente, 
ou seja uma pessoa ou coisa que realize a ação ao lado do 
agente. O co-agente é marcado na estrutura s-uperficial 
pelo elemento pós-posicional yarakkfrf 'com'. 

270 

14) agente - movimento - co-agente 

"" "" "" "' "" "" {"o "" e-erepam1- 'p1 t1n-m1K1-yam1 yarakk1r1 
ele-chegar-PR sua-família-Pl com 

1Ele chegou com sua famÍlia.' 

15) agente - movimento - locativo - co-agente 

anna iipf- 1 pf tarfpai moy1 yarakkfrf , 
nos vir-PR aqui meu filhinho com 

'Viemos aqui com meu filhinho. 1 

16) agente - movimento - co-agente 

anna wftf João yarakkfrf 
nós ir J oâo com 

'Vamos com J oáo.' 



1 7) agente - movimento - co-agente 

João erepan-sa' 
João chegar-PI 

t "' "' "' . kk~ ~ i -w1r1s1 yara ir1 
. -sua irma com 

'João acaba de chegar com a irmã dele.' 

18) agente - movimento - co-agente - locativo 

mifkfrf wfif- 1pf tf-no1pf yarakkfrf mff 
ele ir-PR sua-esposa com roç~ 

ya 
solitária 

'Ele foi à roça com sua mulher. ' 

1. 1. 5. Locativo em verbo de trajetória. Um verbo de 
movimento com trajetória pode desempenhar um papel lo
cativo, expressando um componente obrigatório do verbo s, 
seja a origem ou o destino do referido movimento. 

A escolha de pós-posicionais direcionais que pos
sam terminar a frase nominal locativa depende do carác
ter físico do lugar e da posição do agente com relação ao 
mesmo. Um curso de água ou lagoa pede a série pós-po
sicional ka, ao passo que superfícies planas e bacias uti
lizam a série ya. Pór vezes um substantivo locativo pode 
levar um de vários pós-posicionais, de acordo com a si
tuação descrita. Se um makúsi, sai de uma casa, portan
to, ele usa o elemento tapai. Se porém, ele se encontra 
fora de casa, utiliza pia'pai, o qual indica a ação de sair 
de um, dentre um grupo de objetos. As palavras direcio
nais que se traduzem 'a' podem significar também 'aden
tro', 'em' e 'através de'. 

O Quadro 1. constitui uma ma triz, na qual se exi
bem as cinco séries de pós-posicionais direcionais. Os 
contornos do lugar são indicados em linha vertical, e a 
trajetória em linha horizontal. As formas pós-posicionais 
competentes aparecem nos espaços apropriados. 
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QUADRO 1 
Matriz 

lugares e superfícies 
solitários, de feição plana ou 
côncava (roça, selva, buraco) 

membros de um grupo 
(pessoa, árvore) 

construção ou edü!cio que 
uma pessoa pode entrar 
(casa, estrada) 

água (rio, lago) 

aldeias, cidades, montanhas 
e lugares de mais alto relevo 
(Belém, colina) 

loca tiva 

a 

ya 

pia' 

ta 

ka ~ 

pona 

de 

yapai 

pia'pai 

tapai 

kapai 

fora de / 
embora de 

yapairf 

pia'pairf 

kapairf 

+ aldeias e cidades anÔnimas levam o elemento tapai 
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19) agente - movimento - locativo 

M '°' '°' t't '°' '°' H-mllKlrl w1i1-'p1 m11 ya 
ele ir-PR roça a solitária 

'Ele foi à roça.' 

20) agente - movimento - locativo 

Raikiri witi- 'pi Paapa pia' 
Raikiri ir-PR Deus a membro de um grupo 

'Raikiri foi a Deus.' 

21) movimento - locativo - locativo 

~"' " w1i1- 1p1 escola ta cuntal 
ir-PR escola a edifício entrável cuntal 

pona 
a aldeia 

'Eu assistia a escola em Cuntal. ' 



22) agente - movimento - locativo 

uutf iku1pf ka 
Vou lago a água 

'Irei ao lago. 1 

23) locativo - agente - movimento 
~ Brasil pona pemonkon-yam1 

Brasil a lugar habitado homem-PI 

witf- 1pf 
ir PR 

10s homens foram ao Brasil. ' 

24) agente - movimento - locativo 

~ "" "" "" "" "" m11K1r1 ese1ma1t1- 1p1 kanau yapa1 
ele sair-PR canoa do lugar-buraco 

'Ele saiu de canoa. ' 

25) agente - movimento locativo 

mfrkfrf wftf- 1pf pemonkon 
ele ir-PR homem 

pia'pai 
de membro de um grupo 

'Ele se afastou do homem. ' 

26) agente - movimento - locativo 

to' ese1ma1tf- 1pf e'ma tawfrf wfttf 
eles sair-PR estrada por casa 

tapai 
de edifício entrável 

1 Eles sairam da casa pela estrada. ' 

27) agente - movimento - locativo 

M ~ "'° "'° "'° m11K1r1 ese'ma1t1- 1p1 tuna kapai 
ele sair-PR água de água 

'Ele saiu da água. 1 
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28) agente - movimento - locativo 

anna iipf-tpf Napoleão poi 
, . -nos vir-PR N apoleao de aldeia 

'Viemos de Napoleão. ' 

29) agente - movimento - locativo 

uutf a'ta yapairi 
vou buraco fora do lugar-buraco 

'Saio do buraco. ' 

30) agente - movimento - locativo 
M to- to- to- t--m 11 Kl rl ere'pam1-'p1 inkamoro 

ele chegar-PR el~s 

pia'pairf 
. embora dos membros de um grupo 

1 Ele chegou (tendo ido) embora deles. 1 

31) agente - movimento - locativo 
- to- f'-J oao eka'tam1-1p1 

João correr-PR 
' 

t 
. f'-apa1r1 

e'ma 
estrada 

embora de construção entrável 

'João fugiu da estrada. ' 

3 2) agente - movimento - locativo 
M to- to- ~ to- r to- t k . ""° m11K1r1 w1t1- p1 una apa1r1 

ele ir-PR água fora da água 

'Ele saiu da água. ' 

33) locativo - movimento - (agente) 
<"- ~ {' {' Boa Vista poir1 w1t1-'p1 

Boa Vista fora da aldeia ir-PR 

1 Ele saiu de Boa Vista. ' 



34) paciente - movimento - agente - locativo 

"' "' . "' "' paaka neep1- 1p1-1-ya e'ma ta 1w1r1 
vaca trazer-PR-ele-MS vereda ao longo 

1 Ele conduzia a vaca pela vereda. 1 

1.1. 6. Benefactivo em verbos de trajetória. Uma cláu
sula de movimento com trajetória pode conter um benefi
ciário - aquele em benefício de quem se realiza a ação. 
Tal participante se manifesta na estrutura superficial pelo 
elemento pe pós-posto ao beneficiário. (cf. 1. 2. 8.) 

35) agente - movimento - beneficiário 

- "' "' "' "' Joao ere1pam1- 1p1 t1-no'p1 pe 
João chegar-PR sua esposa por 

'João chegou (para fazer alguma coisa) pela 
esposa dele. ' 

36) agente - movimento - locativo - beneficiário 

"' "' Boa Vista uur1 atapanka- 1p1 pona 
eu viajar-PR Boa Vista a aldeia 

João pe -Joao por 

'Viajei a Boa Vista por João (em benefício 
dele). 1 

37) (agente) - movimento - beneficiário 

"' eka'tam1 u-yun pe 
correr meu-pai por 

'Vou correr por meu pai (no lugar dele). 1 

3 8) agente - movimento - locativo - beneficiário 

M "' "'° t". "'° "'° • "'° m11K1r1 w1t1-'p1 Boa Vista pona uur1 pe 
ele ir-PR Boa Vista a aldeia eu por 

'Ele foi a Boa Vista por mim (em benefício de 
mim).' 
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39) agente - movimento - alvo - beneficiário 

mITkfrf yiipf remédio ra'ma-i Jaime pe 
ele vir remédio buscar-MA Jaime para 

'Ele vem buscar remédio para Jaime.' 

1.1. 7. Alcance em verbos de trajetória. Uma cláusula 
de movimento com trajetória pode desempenhar o papel de 
alcance, expressão da quantidade do movimento. 
(ko'mamf 'ficar' é considerado um verbo de movimento 
especial sem trajetória). 
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40) tempo - agente - movimento - alcance 

moro u-komamf- 1pf seurfwflne wei kaisarf 
lá eu-ficar-PR três dia total 

'Fiquei lá durante três dias. ' 

41) agente - movimento - alcance 

/"- " uur1 asar1 mia' taikin wei 
eu caminhar cinco dia 

'Caminho por cinco dias.' 

4 2) agente - movimento - alcance 

uuri ataponka- 1pf wei kaisarf' 
eu viajar-PR dia total 

'Viajei o dia inteiro.' 

43) agente - movimento - alcance 

mITkfrf eka'tamf- 1pf tiwin hora 
ele correr-PR uma hora 

'Ele correu durante uma hora. ' 

, 

I 

44) agente - movimento - locativo - alcance 
Mt'I"- /"- t' m11K1r1 asar1-'p1 koware po . k . " we1 a1sar1 

ele andar-PR cavalo em dia total 

'Ele andou a cavalo o dia inteiro.' 



1. 2. Sem trajetória. Verbos como pular, dormir e tra
balhar são considerados de movimento sem trajetória, 
pois focalizam a natureza da ação realizada e não o movi
mento dela no espaço. Neste estudo as cláusulas com 
processos sem trajetória são analisadas com relação aos 
papéis que nelas ocorrem. 

1. 2.1. Agente em verbos sem trajetória. O tipo mais 
simples de cláusula sem trajetória contém somente um 
papel - - o de agente, ou seja o participante que realiza a -açao. 

45) agente - ST 

"" pemonkon esenyaka'ma-'p1 
homem trabalhar-PR 

10 homem trabalhou.' 

46) agente - ST 

moropai arma su'mina- 1pf tu'ke 
e nos brincar-PR muito 

'E nós brincamos muito. 1 

47) agente - ST 

• 

"" "" "" "" "" m1r1r1 tipo arma entamo'ka-1p1 
isso ·depois nós comer-PR 

'Depois disso comemos. 1 

48) agente - ST 

- "" Joao we'na- 1p1 
João dormir-PR 

'João dormiu. ' 

49) agente - ST 

- "' "" J oao s1ra - 'p1 
João rir-PR 

'João riu.' 
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1. 2. 2. Paciente em verbos sem trajetória. A cláusula 
sem trajetória pode também conter um paciente, aquele 
que é afetado ou influenciado pela ação do verbo. Em tais 
cláusulas, o agente é marcado na estrutura superficial pe
lo sufixo -E· O paciente não leva marcador. 

50) paciente - ST - agente 

marart t-a 1re' ena 1-pttt- 1pt-i-ya 
pouco sua-comida comer-Con -PR-ele-MS 

'Ele continuava comendo pouco da sua comida. ' 

51) paciente - ST - agente 

yei ya•tf- 1pt anna-ya 
árvore cortar-PR nós-MS 

•Cortamos a árvore.' 

5 2) paciente - ST - agente 

moropai i-pupai araikatt-to'-ya 
e dele-cabeça cortar-eles-MS"' 

1E eles cortaram a cabeça dele.' 

53) paciente - ST - agente - locativo 

"' "' esenyaka'ma-to' ton yepor1- 1p1-u-ya 
trabalhar-Nom para encontrar-PR-eu MS 

Salomão pia 1 

Salomão com membro de um grupo. 

1 Encontrei um trabalho com Salomão. ' 

54) agente - paciente - ST 

João-ya Jaime pa1tf- 1pt 
João-MS Jaime bater-PR 

'João bateu no Jaime. 1 

1. 2. 3. Temporal em verbos sem trajetória. Uma cláu
sula sem trajetória pode desempenhar um papel temporal, 
especificando quando é que a ação se realizou. Pode ser 
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expressado por um sufixo verbal que indica tempo ou por 
uma palavra temporal 9. 

55) tempo - locativo - agente - ST 

""" 1 s1r1r1 pe esco a ta anna 
agora como escola a edifício entrável nós 

" " ewon1 p1' man 
entrar EC ser 

'Hoje entramos na escola. ' 

56) agente - ST - tempo, 

. k """ i-seru u m1r1r1 
ele-mentir-então 

'Ele mentiu então. ' 

57) Pat - ST - agente - tempo 

" " " " " panton p1' eseurrma s1r1r1 
história acerca de falar agora 

'Estou contando a história agora.' 

58) tempo - agente - ST - locativo 

~ penane anna wftf' epinonse' eren ka 
amanhã nós ir nadar rio na água 

'Amanhã iremos nadar no rio. 1 

5 9) . tempo - agente - ST 

""" " s1r1r1 pe ewaron ya anna esenupan p1 1 
, 

agora como noite em nos estudar EC 

man 
ser 

'Estudamos esta noite. 1 

1. 2. 4. Co-agente em verbos sem trajetória. O agente de 
uma cláusula sem trajetória pode compartilhar a sua ação 
com outra pessoa. Este novo participante desempenha o 
papel de co-agente, marcado na estrutura superficial pelo 
elemento pós-posicional yarakkf'rf' 'com' colocado após o 
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elemento nominal que realiza o referido papel. ~ este o 
mesmo pós-posicional que marca o co-agente nos verbos 
de trajetória (1.1. 4. ). 

60) co-agente - agente - ST 
Mi'-i'- i'i' • ka i' m11K1r1 yarakk1r1 s1' ma anna e senya 'ma - 1 p1 

ele com assim nós trabalhar-PR 

1 Assim nós trabalhamos com ele. ' 

61) agente - ST - co-agente 
i' ""' i' arma entamo'ka- 1p1 yontonon yarakk1r1 

nós comer-PR famtíia com 

'Comemos com a famÍlia.' 

6 2) (agente) - ST - co-agente~ 

esenyaka' ma-pf u -waniyakon 
trabalhar-PR meu-companheiro 

it-ese' Victor yarakkfrf 
lhe chamar Victor com 

'Trabalhei com meu companheiro Victor. 1 

63) agente - Pat - ST - co-agente 

m~f'rf-ya wf'tti koima- 1pf tf'-san 
ela-MS casa limpar PR sua mãe 

"'" i' yarakk1r1 
com 

. -'Ele lrmpou a casa com sua mae. ' 

64) (agente) - ST - co-agente 
"'" i' i' su' mana - 'p1 u -yarakk1r1 

brincar-PR mim-com 

'Ele brincou comigo. ' 

1. 2. 5. Locativo em verbos sem trajetória. Uma cláusula 
sem trajetória pode conter um elemento locativo para in
dicar o lugar de realização da ação verbal. Há dois tipos 
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de locativo. O locativo interno é indispensável ao signifi
cado nuclear do verbo (Ex. 65-66) ao passo que o locativo 
externo é quase incidental a tal significado. (Ex. 67-69). 
A mesma série de elementos pós-posicionais descrita no 
caso dos verbos de trajetória no Quadro 1, se aplica aos 
verbos sem trajetória. 

65) locativo - ST - agente 

. . t "'" "'" ' "'" . we1 pona 1- 1r1- p1-1-ya 
sol em ele por-PR-ele-MS 

'Ele o pôs ao sol. ' (locativo interno) 

66) locativo - paciente - ST - agente 

moropai non yapai to' 
e chao de lugar-buraco os 

mo' ka - 'pt-i -ya 
tirar-PR-ele-MS 

'E eles os tirou do chão. ' (locativo interno) 

67) locativo - ST - (agente) 

irmão Ross pia' . -1rmao Ross com membro de um grupo 

"'" esenyaka' ma-' p1 
trabalhar-PR 

'Eu trabalhei com (perto de) Ross. ' 
(locativo externo) 

68) tempo - agente - ST - locativo 

penane arma wftf epfnonse eren ka 
amanhã nós ir nadar rio na água 

'Amanhã iremos nadar no rio.' 
(locativo externo) 
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6 9) Paciente - ST - agente - locativo 

kaarita erenka pf1 wai u-yiwf 
livro ler EC sou minha-casa 

ta 
em edifício entrável 

'Leio o livro em casa. 1 (locativo externo) 

1. 2. 6. Instrumento em verbos sem trajetória. Um a 
cláusula sem trajetória pode conter um elemento instru
mental, o qual indica o objeto usado pelo agente na reali
zação da ação. Tal elemento é marcado na estrutura su
perficial pelo pós-posicional ke. O instrumento pode tam -
bém ser inerente na raiz verbal. (Ex. 73-74) 
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70) agente - paciente - ST - instrumento 

J - . ~ ~ oao-ya ye1 ya1t1- 1p1 wa'ka ke - --- --
João-MS árvore cortar-PR machado 

'João cortou a árvore com o machado.' 

71) agente - paciente - ST - instrumento 

João-ya wfttf yamf- 1pf kawai yare 
João-MS casa cobrir-PR palha 

ke 
com folha 

'João cobriu a casa com palha. 1 

7 2) instrumento - resultado - ST - agente 

non ke i-koneka - 1 pf-i -ya 
terra com o-fazer-PR ele-MS 

•Ele o fez de terra. 1 

73) agente - ST - instrumento 
~ t11se penna -ron-kon -ya 

mas velho-Nem -PI -MS 

taren ke 
encantos com 

tarenpo-sa' 
encanto-PI 

com 

F 

1 Mas os velhos encantaram (fizeram feitiço) 
com encantos (feitiços). 1 



74) agente - ST (instrumento) 
('. ('.. {'- ('. ('. 

Patamuna-·yam1 w1t1-'p1 konoi' p1' 
Patamuna-P] :ir-PR anzol EC 

'Patamuna foi pescar.'' 

1. 2. 7. Causativo em verbos sem trajetó-ria. Encontram -
-se na língua makÚsi dois tipos de cláusula causativa. O 
primeiro é a simples declaração de ação causada, ao pas
so que o segundo define tanto agente e causador qu~nto o 
evento causado. 

Os elementos causativos são marcados na estrutura 
superficial do verbo por to'pe-to' 10 ! Por via de regra, o 
causador não se expressa em tais cláusulas, mas sim o 
agente e o paciente. 

75) paciente - ST - causativo - agente 

yei ya 1tf-to'pe u-yun-ya 
árvore cortar-Cau -meu-pai-MS 

'Fiz com que meu pai cortasse a árvore.' 

76) paciente - ST - causativo - agente - instrumento 

,. wa'ka ye'ma-to'pe-i-ya dinheiro ke 
machado pagar-Cau -ele-MS dinheiro com 

'Faça com que ele pague pelo machado com 
dinheiro. 1 

77) resultado - ST - causativo - agente 

wfttf koneka-to- 1pf-i-ya 
casa fazer-Cau PR-ele-MS 

'Ele foi obrigado a construir a casa.' 

No caso ·de causativo duplo, sendo necessário ou 
aconselhável esclarecerem -se tanto quem faz a ação 
quanto o seu causador (i. e. , aquele que manda fazer a 
ação), a estrutura superficial manifesta duas cláusulas. 
O agente causativo é marcado por -~ e o agente eventual 
como paciente na estrutura de superf1cie. A segunda em -
prega um verbo sem trajetória com o agente real no su-
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jeito superficial marcado por -~ 11 • Isto é, o agente real 
aparece na qualidade de paciente na primeira cláusula e 
agente na segunda, ocorrendo o agente causativo apenas na 
primeira cláusula e na qualidade de agente. 

78) paciente - Aux - agente causativo - paciente -
ST - causativo - agente 

u-yun yapi'si- 1pi João-ya yei 
meu-pai buscar-PR João-MS árvore 

t'-ya' ti-to'pe 
cortar-Cau 

u-yun-ya 
meu-pai-MS 

'João fez com que meu pai cortasse a árvore. ' 

79) paciente - Aux - agente causativo - paciente -
ST - causativo - agente 

mITkfrf' yapi'si- 1pf João-ya wa'ka 
ele buscar-PR João- MS machado 

ye 1 ma -to 1 pe-i -ya 
pagar-Cau -ele-MS 

'João fez com que ele pagasse pelo machado. ' 

80) agente - Aux - agente causativo - resultado -
ST - causativo - agente 

Jaime yapi'si-'pi João-ya wfttf' koneka-to 
Jaime buscar-PR João-MS casa fazer-Cau 

' 

t'- • p1-1-ya 
PR-ele-MS 

'João fez com que Jaime construísse a casa.' 

1. 2. 8. Benefactivo em verbos sem trajetória. Uma cláu
sula sem trajetória pode ter beneficiário, aquele que tira 
proveito da ação. O beneficiário é marcado na estrutura 
superficial por ~ ou ton. Pe indica uma ação realizada 
pelo agente em favor do beneficiário. Ton indica uma 
ação realizada em benefício do beneficiário mas não em 
seu favor. Percebe-se o contraste nos exemplos 81 e 82, 
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os quais se diferenciam pelo fato de possuirem os marca
dores benefactivos ~ou ton. 

81) paciente - ST - agente - beneficiário 

~ """ . M """ """ w1tt1 ko1ma -u -ya m11K1r1 pe 
casa limpar-eu-MS ela por 

'Eu limpei a casa por ela. ' 

8 2) paciente - ST - agente - beneficiário 

~ """ . M . """ """ w1tt1 ko1ma -u-ya m11K1r1 ton 
casa limpar-eu-MS ela para 

1Eu limpei a casa para ela (ficar alojada nela). 1 

83) (agente) - ST - beneficiário 

"'" e se n ya ka 1 ma - 1p1 u-yun pe 
trabalhar-PR meu -pai por 

'Trabalhei por meu pai (no lugar dele).' 

84) ST - agente - paciente - beneficiário 

ya1tf-1pf'-u-ya seni mrf uurf' pe 
cortar-PR-eu-MS esta roça eu por 

'Cortei esta roça por mim mesmo. 1 

85) agente - ST - beneficiário 
{'<- <'-

Jesus sa1manta- 1p1 uur1 pe 
Jesus morrer-PR eu por 

•Jesus morreu por mim (em meu lugar). ' 

86) paciente - ST - agente - beneficiário 

kaarita yapi' si-•pf'-u-ya João ton 
livro buscar-PR-eu-MS João para 

'Eu busquei o livro para João (ler). ' 

1. 2. 9. Alcance em verbos sem trajetória. Uma cláusula 
sem trajetória pode conter o papel de alcance 1 ou seja a 
qualidade ou extensão da ação. 
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QUALIDADE 

87) agente - ST - alcance 

arma su'mina-•pi bola pi• , 
nos jogar-PR bola a 

'Jogamos futebol. ' 

88) agente - alcance - ST 

João-ya wftti yami-•pi 
João-MS casa cobrir-PR 

'João cobriu a casa. 1 

89) alcance - ST - agente 

tiwin hino erenka- 1pi anna-ya 
um hino cantar-PR nós-MS 

'NÓs cantamos um hino. ' 

90) alcance - ST - agente 

kaarita erenka pl' wai 
livro ler EC estou 

'Estou lendo o livro. ' 

I 

EXTENSÃO 
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91) (agente) - ST - alcance 

esenyaka'ma-'pl seurf'wi•ne kono' kaisarf 
trabalhar-PR tres chuvas total 
1 Trabalhei durante três anos. ' 

9 2) locativo - (agente) - ST - alcance 

miari esenyaka1ma- 1pi tiwin kono' 
lá trabalha.r-PR uma chuva 

'Trabalhei lá durante um ano. ' 

93) agente - ST - alcance 

aa - ko 1 mani- 1 pi _m_1_· a_'_t_a_i_k_in __ w_e_1_· _k_a_is_a_r_i 
ele viver-PR cinco dia total 

'Ele viveu durante cinco dias.' 



1. 2.10. Resultado em verbos sem trajetória. Uma cláu
sula sem traJetória pode ter um resultado, ou seja o pro--duto da açao. 

94) resultado - ST - agente - locativo 
~~~ A m1r1r1 tuna yense yaka: anna-ya arai'kita 

aquela agua poço furar nós-MS no meio 

'Furamos aquele poç9 no meio (da fazenda).' 

95) resultado - (agente) - ST - locativo 
~ ~ ('- ~ ('- • {"o ('- <'o t'- ~ 

s1r1r1 w1tt1 e' ma1non w1tt1 e 1p1ta 1t1 - 1p1 moni 
esta casa primeira casa construir-PR aqui 

1 Construímos a primeira casa aqui. ' 

96) agente - resultado - ST 

- k ~ Joao-ya kanau kone a-'p1 
João-MS canoa fazer-PR 

'João fez a canoa.' 

97) agente - resultado - ST 

mrTuf rf-ya panton menfka - 1 pf 
ele-MS história escrever-PR 

'Ele escreveu uma história. ' 

98) agente - resultado - ST 
' . ~ ~ 

~uzia-ya entamo'kan-to' rent1- 1p1 
Luzia-MS comer-Nom. cozinhar-PR 

'Luzia cozinhou a comida.' 

2. PROCESSOS MENTAIS. Os verbos de processo men
tal descrevem uma fala ou um estado subjetivo do partici
pante (p. ex. , falar, ve~, ouvir, pensar, sentir, sabo
rear). Tais processos podem dividir-se em duas sub
-classes: a de verbos locucionários e a de processos 
mentais subjetivos. Ambos grupos possuem uma caracte
rística ausente em outros verbos: o papel de fenômeno 
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pode ser desempenhado por uma proposição (p. ex. , João 
ouviu gue Guilherme estava doente, sendo a parte subli
nhada a proposição experimentada por João). 

2. 1. Locucionário. Os verbos locucionários descrevem 
o ato de falar (p. ex. , dizer, contar, aconselhar). Três 
papéis existem com relação ao verbo locucionário: os de 
falante, ouvinte e fenômeno (o tópico, assunto ou conver
sa). Em determinada cláusula, o Makúsi pode expressar 
todos os três papéis (Ex. 99), só um deles -- o fenÔmeno 
(Ex. 100), falante mais um outro papel (Ex. 101, 102), ou 
falante mais duas ocorrências do fenômeno (Ex. 103). 
Quando uma citação direta ocupa a função de fenÔmeno, o 
processo é expressado pelo verbo ta 'dizer'. Este verbo 
é uma margem citacional tauya 'digo', taiya 'ele diz' etc. , 
e pode preceder, seguir ou envolver a citação. 
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99) ouvinte - dizendo - falante - fenÔmeno 

tiaron-kon ekaranmapo1 -pftf- 1pf-i-ya 
outro-pl. pergunta-Con -PR-ele MS , 

- "" Joao p1' -Joao sobre 

'Ele perguntou a outros acerca do João. ' 

100) fenômeno - dizendo - tempo 

"" panton p1' 
história a 

"" 1' 1' eseurima s1r1r1 
contar agora 

'Estou contando uma história agora.' 

101) fenômeno - dizendo - falante 
-('-('{"- ~ ~ m1r1r1 ye 1nen tuna ekaranmapo-'p1 uur1-ya 

isso porque água pedir-PR eu-MS 

'~ por isso que eu pedi água. ' 

102) falante - ouvinte - dizendo 
~ paapa-ya u-panama-'p1 

papai-MS me-aconselhar-PR 

1 Papai me aconselhou. ' 



103) fenômeno - dizendo - falante - fenômeno 

"Belamino o'no?" 
B e lamino onde 

ii- 1pf 
o-sobre 

ta-pftf- 1pf-i-ya 
dizer-Con-PR-ele-MS 

'"Onde está Belamino?" Ele costumava dizer 
acerca dele. ' 

2. 2. Processos mentais subjetivos. Os verbos deste 
grupo descrevem os processos mente.is experimentados 
pelos participantes. Há três sub-classificações de tais 
processos: os perceptivos, os cognitivos e os desiderati
vos. 

Os perceptivos (p. ex., ver, ouvir) tratam dos cin
co sentidos; os cognitivos (p. ex. , saber, lembrar) das 
funções mentais; e os desiderativos dos desejos pesso
ais do participante. 

As cláusulas com verbos de processo mental subje
tivo se caracterizam pela presença do sujeito no papel de 
experiente (em contraste com os verbos ativos, que apre
sentam 0 7 sujeito no papel de agente), e pela presença do 

..... ~ ..... 
complemento no papel de fenomeno. Ha fenomenos con-
cretos (p. ex. , pessoas ou coisas que amedrontam ao 
participante) e fenômenos abstratos (p. ex., i d é ias ou 
proposições que produzem no participante estados men
tais como prazer, medo, etc. ) 

2. 2. 1. Perceptivo. Os processos perceptivos dizem res
peito aos sentidos visual e auditivo, os quais vinculam o 
experiente ao fenÔmeno. A cláusula pode esclarecer qual 
o sentido referido. 

104) 
..... 

Per - experiente - fenomeno 

"" era'ma-'p1-to'ya police station pe 
ver-PR-eles-MS delegacia como 

'Perceberam (viram) que era a delegacia.' 
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..... 
105) fenomeno - Per - experiente 

~~~ ~ ~ m1r1r1 eta-'p1 to' munk1-ya 
isso ouvir-PR seu filho-MS 

'0 filho deles ouviu isso. ' 
..... 

106) fenomeno - Per - experiente 

kaikusi era'ma- 1pf to'-ya 
onça ver-PR eles-MS 

'Eles viram a onça.' 

107) experiente - fenÔmeno - Per 

João-ya · e-eserenka eta- 1pf 
J oão-MS ele-cantar ouvir-PR 

'João o ouviu cantar.' 
(João ouviu ele cantar. ) 

..... 
108) fenomeno - Per - experiente 

. ~ -Jaime era1ma-'p1 Joao-ya 
Jaime ver-PR João-MS 

-'Joao viu o Jaime.' 

p 

I 

2. 2. 2. Cognitivo. Os processos cognitivos dizem respei-
, -to ao cerebro e suas variadas funçoes. Tais processos 

vinculam o experiente ao fenômeno. 
Os verbos de processo cognitivo podem dividir-se 

em duas sub-classes segundo os papéis desempenhados 
pelo sujeito e pelo complemento superficiais da cláusula. 
Na classe verbal que abrange processos como saber, pen
sar e lembrar, o experiente deve ser expressado na quali
dade de sujeito e o fenômeno como objeto (Ex. 109-113), 
ao passo que na classe verbal de gostar ou agradar o ex
periente é expressado na qualidade de objeto e o fenômeno 
como sujeito (Ex. 114-115). 

109) cognitivo - experiente - fenÔmeno 
~ . 

epu' t1 anna -ya p~a man 
saber nós-MS nada 
1Não sabemos nada. ' 
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110) fenÔmeno - cognitivo 
~ ~ ~ u-no'p1 pi' enpenata-'p1 

minha-esposa sobre lembrar-PR 

'Eu me lembrei de minha esposa. ' 

111) fenômeno - experiente - cognitivo 

tiaron pensa i-pf' i-muku-yami enpenata 
outra vez ele-sobre seu-filho-PI-lembrar 

'Às vezes seus filhos pensam nele. ' 

112) fenômeno - cognitivo 
~~ ~ aw-enpenata-p1t1-'p1 

ela - lembrar-e on-PR 

'Ele se lembrou dela. ' 

113) experiente - cognitivo - fenômeno 

João esennuminka-•pf tiwo'na-'pf 
João pensar-PR caçar-PR 

'João resolveu ir caçar.' 

114 f experiente - cognitivo - fenômeno 

k~ . 'k t t"- " ~ ~ u-wa ir1 pu uru ar1 s1r1r1 pata pe 
me-agradar muito aqui agora lugar em 

'Estou muito contente agora neste lugar. ' 
..... 

115) experiente - cognitivo - fenomeno 

t~ ~ k~. t i1se uur1 wa ir1 pe pra una - , mas eu gostar como nao agua 

'Mas não gostei da água. ' 

2. 2. 3. Desiderativo. Na língua makúsi, o desejo de rea
lizar uma ação se expressa diferentemente do desejo de 
obter um objeto. O primeiro é marcado na estrutura su
perficial pelo sufixo - pai, após verbo. (Ex. 116-118), e 
o segundo por -tu' se, o qual leva um prefixo pessoal con-.... 
ªoante com o f enomeno (Ex. 119-120). 
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DESEJO DE REALIZAR UMA AÇÃO 

116) desiderativo - fenÔmeno 

~ "" . "" "" w1t1-pa1 wan1- 1p1 pata pona 
ir-querer estar-PR lugar a 

'Eu queria ir a um outro lugar. ' 

117) fenômeno - desiderativo 

paapa yiwf• ta ko'man-pai pra wanf -pai casa a morar-querer nao estar 

ye'nen 
portanto 

'Por isso eu não quis morar na casa de meu 
pai.' 

118) fenômeno - desiderativo 

'
"' "'k . 1"° u -no p1 anr1ma a -pai ena - p1 

minha-esposa sair-querer ficar-PR 

'Comecei a querer abandonar a minha esposa. ' 

DESEJO DE OBJETO ESPECÍFICO 

119) fenômeno - desiderativo 

u-pa' se pe i-tu1 se wai 
minha nora como ela-desejo-estar 

'Quero esta por minha nora.' 

120) experiente - desiderativo - fenômeno 

inkamoro i-tu' se 
~ t1wesenon 

outros o querer coisas 

·'Aquelas outras pessoas querem aquelas 
coisas. ' 

3. PROCESSOS RELACIONAIS. bs verbos relacionais 
expressam uma relação entre .o participante e um estado 
ou atributo. O participante (at rif>uirite) é portadbr do atri-. 
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buto. Os verbos ambientais que descrevem as condições 
meteorológicas ou circunvizinhas, entram como parte es
pecial desta categoria. No caso dos verbos ambientais, 
subentende-se o participante. 

A relação expressada pode ser estativa ou incoativa. 
No caso dos relacionais esta ti vos, o participante é descri
to como num estado relativamente estável, seja temporá
rio ou permanente. No caso dos relacionais incoativos, o 
participante aparece envolvido numa mudança com destino 
a determinado est~do. Contr~ste_m-se, ..eor _:xemplo_, as 
seguintes declaraçoes. As pr1me1ras tres sao estat1vas, 
a quarta incoativa. 

121) yairfma1r-an mnkfrf 
triste-Nom ele 

'Ele é triste (melancólico)' (Sua constante 
tristeza serve para identificá-lo). 

, f' Mf'f' f' 
1 2 2) ya1r1ma' re m11K1r1 wan1 

triste ele estar 

'Ele está triste (estado temporário).' 

1 23) · " r M "'" " 1 '"'t" 1 " ya1r1ma re m11K1r1 e -p1 i - p1 
triste ele ser-Con-PR 

'Ele era sempre triste (melancólico).' 
(Ele era de natureza melancólica sem ser 
esta uma base de identificação dele. 
Contraste-se Ex. 121.) 

124 ) . {' 1 1 {' ya1r1ma re ena - p1 
triste ficar-PR 

'Ele ficou triste.' (Mudou-se temporariamente 
o seu estado de ânimo. ) 

3. 1. Identificação. Uma cláusula de identificação indica 
que os dois atributos mencionados são o mesmo partici
pante. Tal cláusula é inconfundível pelo fato de não exis
tir verbo evidente na estrutura superficial. 
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~ ~ 
125) seereka p1 ' arami p1' 

cerca sobre arame farpado sobre 

esenyaka'ma-to' 
trabalho-Nom 

'Meu trabalho é fazer cerca de arame 
farpado (Definição de meu trabalho).' 

126) Contexto: Resposta a pergunta 1Há um 
MakÚsi aqui? ' 

Arçeno mffkf'rf' makusi 
Arçeno ele makusi 

'Arçeno é Makúsi. ' 

127) Contexto: Resposta a pergunta •o que é isso?' 
<(' ~ ~ 

arawayen ye' m1r1r1 
pau d'arco árvore isso 

, 
'Isso é um pé de pau d'arco.' 

128) Contexto: Resposta a pergunta •o que é isso?' 

paakaimf' mffkirf' 
búfalo ele 

' 

1 ~ um búfalo. ' 

3. 2. Estativo. Uma cláusula estativa indica a natureza 
da relação entre atributo e atribuinte. Há duas formas de 
processo estativo: as de atributo temporário e inerente. 
A primeira destas descreve as características provisó
rias e a segunda os traços permanentes do atribuinte. 

3. 2.1. Atributo temporário marcado por wanf. Este pro
cesso esta ti v o é a maneira mais comum de relacionar 
atributo a atribuinte, seguindo-se o atributo de ~ na es
trutura superficial ou sendo expressado pelo verbo. Des
creve características temporárias do atribuinte. 
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129) atributo - atribuinte - estativo 
~ ~ ~ mor1 pe a-wan1-'p1 

bom como ele-ser-PR 

'Foi bom.' 

130) atribuinte - estativo - atributo 

A M~<'- ~ k . rçeno m11K1r1 wan1 ma us1 pe 
Arçeno ele ser makúsi como 

'Arçeno é makÚsi. ' (~ uma das caracterís
ticas dele. Contraste-se com Ex. 126. ) 

131) atributo - atribuinte - esta tivo 
~ ~ "' t11se nora pe a -wan1 - 1 p1 

mas SUJO como ele estar-PR 

'Mas ele estava sujo. 1 

132) atributo - atribuinte - estativo 

arann~' pe 
~ ~ moro' -yam1 wan1 

medo como peixe-Pl ser 
..... 

'Os peixes tem medo. 1 

133) atribuinte - esta tivo - atributo 
1 ~ • ~ 1 to wan1 ya1r1ma re 

eles estar triste 

'Eles estão tristes. ' 

134) estativo / atributo - atribuinte 
~""'~ ~ . m1r1r1 p1' ataus1npa-sa' wai 

isso em contente-PI e stou 

'Estou contente disso.' 

3. 2. 2. Atributo inerente marcado por ~· Este é o menos 
comum dos processos estativos. C ostuma levar aspecto 
(como p. ex. - pftf - 'contínuo') e tempo verbal. O atri
buto referido é inerente ao atribuinte. 
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135) atribuinte - estativo - atributo 

mITkfrf e•-pftf-•pf f'ri pe 
ele ser-Con-PR ~ mau como 

'Ele foi sempre ruim. ' 

136) atribuinte - estativo - atributo 

"""{' "' to' e' -p1t1-'p1 "' "' sa'n1r1 
eles ser-Con-PR só dois juntos 

'Eles andavam sempre juntos. ' 

137) atribuinte - estativo - atributo 

"' an1' e'-to'pe pata esa' pe 
quem ser-Cau 1 ugar dono como 

'A quem nomearei dono <leste lugar? 1 

138) atribuinte - estativo - atributo 

ko'ko' e' -pftf- 1pf pri'ya pra 
avó ser-Con-PR -bem nao 

• 
'Vovó era doentia.' 

13~) atribuinte - estativo - atributo 

waikin e' -pftf- 'pf 
veado ser-Con-PR 

'O veado foi enorme. ' 

kure'nan 
grande 

I 

, 

3. 3. Ambiente. Este elemento aparece mais comumente 
em cláusulas meteorológicas. Expressa o atributo de um 
aspecto da natureza subentendido na qualidade de atribuin-..... 
te anonrmo. 
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140) konÓ' renan 
chuva chover 

'Está chovendo.' 

141) komi' pe man 
frio como estar 

'Está frio. ' 

man 
estar 



142) a'ne' pe man 
quente como estar 

'Está quente. 1 

143) ewaron ke man 
noite com estar 

1 Está escuro. 1 

144) a'ka pe man 
claro como estar 

'Está claro (~ de dia).' 

3. 4. lncoativo. Estes elementos descrevem uma mudan
ça de atributo ou de- aspecto meteorológico tal que o esta
do final seja o atributo descrito pela cláusula. Podem 
subdividir-se em duas classes: a de incoativos atributi
vos e a de incoativos ambientais. 

Os incoativos atributivos são marcados na estrutura 
superficial pelo verbo ena ('ficar', 'tornar-se') em posição 
fina l de -cláusula (Ex. 145-147). Os incoativos ambientais 
são marcados na estrutura superficial por pia1tf 'come
çar' em posição final · de cláusula. Se o atribuinte é um ..... 
aspecto da natureza, -permanece anonimo. Um incoativo 
duplo se expressa por ena seguido de pia1tf (Ex. 149). 

145) atributo - atribuinte - incoativo 
{°' 

tawa pe e-ena- 1p1 
barro branco como ele-ficar-PR 

'Ficou como barro branco. ' 

146) atributo - atribuinte - incoativo - tempo 
{°' {°'{°'~ 

to' no'p1 pe anna ena-sa' s1r1r1 
# 

suas esposas como nos ficar-PR agora 

1 Agora ficamos esposas deles. 1 
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147) atributo - atribuinte - incoativo 

pri'ya pra e-ena 

148) 

-bem nao ele-ficar 

'Ele está ficando doente.' 

kono' 
chuva 

rena 
chover 

pia1tf 
começar 

'Está começando a chover.' 

149) komi' 
frio 

pe ena 
como ficar 

pia1tf 
começar 

1 Está começando a ficar frio. 1 

NOTAS • 

1. A lÍngua makÚsi é membro da famÍlia Ungüística Caribe. ~falada por 
uns 16. 000 indígenas que habitam aldeias na região do Rio Rupununi na Gui
ana, ao norte do território de Roraima no Brasil e uma parte da Venezuela. 
Durante os Últimos duzentos anos têm-se realizado consideráveis contatos 
entre os índios makúsi e os brasileiros da sua região, e por este motivo 

..... 
muitos homens da tribo falam um portugues elementar na presença de brasi-
leiros. As mulheres, contudo, usam exclusivamente a língua makúsi. 

A autora do presente estudo acaba de passar um ano na tribo makúsi, 
um contato prolongado e frutífero possibilitado pelos convênios existentes 
entre o Instituto Lingüístico de Verão e o Ministério do Interior, a Fundação 
Nacional do !ndio (FUNAI) e o Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

2. Os processos mentais, por exemplo, podem se subdividir em grupos 
de perceptivos, cognitivos, desiderativos e locucionários, cada qual com sua 
caracterização competente. (p. ex. , os processos perceptivos são os que 
dizem respeito aos cinco sentidos). 

3. Alguns dos textos usados no preparo do presente estudo foram incluí
dos na Relação de Assuntos elaborada pelo Projeto pró Apoio de Computado
res para Pesquisas Lingüísticas de Campo (Project for Computer Support of 
Linguistic Field Work), realizado em conjunto pelo Instituto Lingüístico de 
Verão e o Instituto de Pesquisas da Universidade de Oklahoma (EUA). O 
proj eto foi parcialmente subvencionado pela Fundação Científica Nacional 
(EUA) conforme os termos do Ato GS - 1605. 

O presente trabalho foi completado durante o seminário lingüfstico di
rigido pelo Dr. Ivan Lowe no Instituto Lingüístico de Verão, Belém do Pará, 
Brasil, durante os meses de setembro a dezembro de 1974. 
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A autora agradece a orientação recebida da Sra. Sally Koehn em ma
téria de organização e apresentação dos materiais, bem como aos Srs. Pat 
Foster e Miriam Abbott, da Missão Evangélica de AmazÔnia e ao Sr. Harold 
Burns, da Missão Batista Regular, pelos apontamentos e informações pres
tados na área da gramática makúsi. Agradece especialmente a Lauriano 
Roberto Trajano, ajudante lingüístico, a sua valiosa colaboração . ... 

4. Os dados fundamentais da presente análise consistem em textos e con
versações colhidos principahnente em forma de cento e cinqüenta textos ofe
recidos espontaneamente. 

5. A ortográfia aqui usada se baseia na análise fonêmica e é usada como 
ortografia prática pelos makúsi, correspondendo em boa parte ao sistema 
ortográfico luso-brasileiro. Os seus súnbolos são: 

Consoantes: k, m, n, p, r, s, t, w, y, ' 

Vogais: a, e, i, o, u, i (alto velar não arredondada) 

Para uma d e s cri ç ã o completa dos fonemas makúsi, v. Foster, Patrick 
"Malruxi Phonemes", 1959, arquivado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
o Instituto Lingüístico de Verão (BrasÍlia) e a Missão Evangélica de Amazô
nia, Boa Vista, Roraima. 

6. As abreviaturas usadas no presente estudo são: 

Aux 
Cau 
Cog 
Con 
Des 
EC 
Ex 
Imp 
MA 
MS 
Nom 
Per 
PI 
Pl 
PR 
ST 

- auxiliar 
- causativo 
- cognitivo 
- contínuo 
- desiderativo 
- verbo de estado/ condição 
- exemplo 
- imperativo 
- marcador de alvo 
- marcador de sujeito 
- nominalizador 
- verbo de percepção 
- tempo passado imediato 
- plural 
- tempo passado remoto 
- sem trajetória 

- . """ """ 7. Informaçao detalhada sobre as palavras temporais m1r1r1 - s1r1r1 en-
contra-se no manuscrito de autoria de Hodsdon, Ross, 1974, "Personal and 
lmpersonal Deixis in MakÚsi". 

8. Para o contraste entre "locativos internos" e "locativos externos", v. 
1. 2. 5. do presente trabalho. 

9. Veja nota 7. 

10. A forma to'pe ocorre na fala lenta, deliberada, ao passo que a forma 
to' se dá na fala normal e rápida. 
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11. Este fato dá apoio à opinião de que o elemento causativo seja um pre
dicado com dois argumentos. Grimes, 1972, págs. 147-148; 170-175. 
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Clausulas Semanticas 
na Lingua Apinaje 

LINDA KOOPMAN 

O. INTRODU<;.Ao. A clausula expressa uma corrente de 
..... 

consciencia p ela qual se transfere uma mensagem de uma 
pessoa a outra. A clausula semantica pode ser analisada 
em termos de processo e de fun9ao. Os processes indi
cam em que estado ou ac;ao os participantes nomeados na 
clausula tomam parte. Os participantes sao expressados 
na estrutura superficial por substantives ou frases nomi
nais . As rela9oes entre um e outro participante, e entre 

.... 
estes e os processes sao de s c r it a s pelo pap el de cada 
participante. Hana l:lngua Apinaje 1 cinco classes princi
pais de processo e vinte tipos de papel. Os diversos pro 
cesses possuem variadas combina9oes funcionais, ou ma
trizes de papel, poss1veis. 

1. OS PROCESSOS ATIVOS abrangem determinados mo 
vimentos ou atividades desempenhados pelos participan
tes . Tais p rocesses sao realizados na estrutura superfi 
c ial por verbos, apku 'comer' , 'prot 'correr', gar 'dor
m ir'. 

1. 1. Inventario de papeis semanticos relacionados ine
rentemente a processes ativos. Dos dez papeis semanti -
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cos relacionados inerentemente a processos ativos, seis 
deles formam pares em relac;ao apositiva e sao mutua
mente exclusi VOS. Estes sao agente: orig em, alcance: re
sultado e beneficiario: maleficiario. 

1. 1. 1. 0 agente e 0 participante animado que in i c i a e 
comp 1 et a a ac;ao especificada pelo verbo. 0 pap el de 
agente leva impl{cita a voli9ao. Na sua estrutura superfi
cial, 0 agente e realizado como sujeito do verbo superfi
cial. 

1) Na-2 -J2.?. gor. 
tempo eu dormir 

'Eu dormi. 1 

,,. ._ 4lllJ A 

2) A-kra na kupe xe kaxo. 
seu-filho tempo de nao-ind{gena pano rasgar 

1 Seu filho rasgou o pano.' 

3) Na ~ 'te kuje 'o apku 
tempo eu - acostumadamente colher com comer 

'Costumo comer com colher. ' 

4) - - - ..... - -Pegi na a-kra ma pixo 'o go. 
Pegi tempo seu-filho para banana uma dar 

'Pegi deu uma banana ao seu filho (de voce). I 

s> Na ka ix-pe gor. - .... 
tempo voce me-de dormir 

..... 
'Voce adormeceu. 1 

6) Mes ti krak ri na pa kam ix-ka to 
mesa embaixo tempo eu a ele eu - encontrar 

'Eu o encontrei embaixo da mesa. 1 

7) Kaga na pry ka'pe 'ka. 
cobra tempo vereda atravessar 

'A cobra atravessou a vereda. ' 
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1. 1. 2. A origem e participante inanimado que constitui a 
causa nao-instigativa da a<;ao especificada pelo verbo. ~ 
realizada na estrutura superficial como sujeito do verbo 
superficial. 

8) Ar[gro tyx na I aroj 0 

di.a forte tempo arroz causativizador 
... 

gra. 
secar 

'0 sol secou o arroz.' 

9) Kuvy na meo 'o kagro. 
fogo tempo comida causativizador quente 

'0 fogo esquentou a comida. 1 

1.1. 3. 0 paciente e a entidade afetada OU influ{da pelo 
processo especificado pelo verbo. ~ realizado como obje
to na estrutura superficial. 

A -10) Myo na kay xumnha. 
Myo t empo amendoim mastigar 

A 

' Myo mastigava amendoim. ' 

11) Ire na vapo 'o jat kvy. 
Ire t empo faca com batata doce desenterrar 

'Ire desenterrou batata doce com uma faca.' 

12) Na pa kep raraj'kry japro. 
tempo eu dele laranjas algumas comprar 

1C omprei algumas laranjas dele.' 

13) .,... ' ...,. A " Arigro tyx na 'aroj o-gra. 
dia forte tempo arroz causa tivizador secar 

'0 sol secou o arroz.' 

1.1. 4. 0 alcance ea entidade inanimada que expressa a 
qualidade ou amplitude da ac;ao especificada pelo verbo. ~ 
realizado como objeto na estrutura superficial. 
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Alcance de qualidade: 

14) Na 
tempo 

pa ci 'a api. , 
eu arvore em subir 

'Eu subi na arvore. ' 

15) Ire na karo pe. 
Ire tempo desenho mostrar 

'Ire mostrou o desenho. ' 

Alcance de amplitude: 

16) Na 3 apenh 'o kamat. 
, ... . 

tempo trabalhar ate a no1te 

'Ele trabalhou o dia inteiro. ' 

17) Na avry 'a 'prot. 
tempo longe em correr 

'Ele correu longe.' 

1.1. 5. 0 resultado e a rela9ao entre a ac;ao e 0 produto 
da ac;ao. E realizado como objeto na estrutura superfici
al. 

18) Na pa meo - A nhipex. 
tempo eu comida fazer 

'Eu fiz comida.' 

19) Na ka kava 'y . 
tempo 

..... 
voce cesto tecer 

..... 
'Voce teceu um cesto. ' 

1.1. 6. 0 instrumento e 0 objeto inanimado us ad 0 pelo 
agente para completar a ac;ao especificada pelo verbo. E 
expressado na estrutura superficial por um substantive 
seguido de o 'com'. 

0 papel ihstrumental parece nao associar- se com as 
matrizes de papel (agente, resultado), (agente, alcance), 
e (origem, paciente). 
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20) Myo na kuxe 'o kokja pi . 
..... 

Myo tempo espingarda com iguana matar 

'Myo matou o iguana com espingarda.' 
- - A ' 21) Ka na ka ken kurot 10 kvyr 

..... ..... 
voce tempo voce ralador com mandioca 

..... 
ke ... 
ralar 

'Voce ralou a mandioca com o ralador.' 

1. 1. 7. 0 beneficiario e 0 participante animado que tira 
proveito da a9ao especificada pelo verbo. 1£ marcado na 
estrutura superficial par um substantivo ou pronome se
guido de ma I para f • 

':"""' A ,..-.. 

22) Pa a-ma p-1xo, re. 
A 

eu voce-para fruto colher 
..... 

'Eu colho fruto para voce. 1 

23) Ix-ma kava 10 nhipex. 
eu-para cesto um fazer 

1F a9a um cesto para mim.' 

1. 1. 8. 0 maleficiario e 0 participante animado privado 
pela a 9ao especificada pelo verbo. 1£ marcado na estru
tura superficial por um substantivo ou pronome seguido de 

..... 
~ 'de'. 

- • A ' 24) Ix-kra na ix-pe a. 
meu-filho tempo me-de doente 

'Meu filho esta doente. ' 

25) Na Pegi ix-kra pe vapo kryr. 
tempo Pegi meu-filho de fa ca quebrar 

1Pegi quebrou a faca de meu filho. 1 

26) Myo na a-pe a-nho pixo kre. 
..... .... 

Myo tempo voce-de sua banana comer 
..... ..... 

'Myo comeu sua banana (de voce). ' 
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1. 1. 9. 0 locativo e a entidade que especifica a localiza-
9ao da a<;ao especificada pelo verbo. ~ realizado na es
trutura superficial por um substantivo seguido de partl'cu
la locativa. Nos dados colhidos para o presente estudo 
ve-se que combina com as mat r i z es de pap el (agente), 
(agente, paciente), e (agente, comitativo). 

27) Prire na kapot a amnhi'kati. 
cr1an9a tempo fora em brincar 

' A crian9a brincou fora.' 

28) Ire na a'kunf kama kume. 
Ire tempo sel va em Jo gar 

'Ire o jogou na selva. 1 

- ..... -29) Na gox kam xva. ,,. 
tempo corrego em tomar banho 

'Ele tomou banho no corrego. ' 

30) Pegi ikrem axa. 
Pegi casa-em entrar 

'Pegi entrou na casa. 1 

1. 1. 10. 0 comitativo e 0 participante animado que coope
ra com o agente na realiza9ao da a<;ao especificada pelo 
verbo. 0 papel comitativa comb in a sempre com o de 
agente. Pode ser realizado na estrutura superficial por 

..... 
um substantive ou pronome seguido de kot 1 com 1 quando o 
participante e co-agente na a<;ao. Pode tambem possuir a 
forma superficial de substantivo ou pronome seguido de o 
'com' quando o agente faz com que o co-agente realize a 
a<;ao especificada. 

31) - - ..... - ..... 
Kagro na ma gox ma kot 
Kagro tempo embora 

,,. 
com ele corr ego a 

-te . . ir 

'Kagro foi ao corrego com ele.' 
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32) Na 
tempo 

'tax 
..... 

kot . -irma com 
'o studa. 
estudar 

'Ela estudou com sua irma (dela). 1 

33) Na pa amy ne ma ato 4 
..... ..... 

tempo eu segurar voce e embora voce- com 

-mo . . 
1r 

. ..... 
'Eu leve1 voce.' 

1. 2. Matrizes de papel determinadas por processes ati
vos. 

1 . 2.1. Agente 

34) Na ka muv. 
tempo voce (agente) chorar 

.... 
'Voce chorou. ' 

-35) Ix-kra na akunha. 
meu -filho (agente) tempo . 

rir 

'Meu filho riu. ' 

36) Ire -na ra apku. 
Ire (agente) tempo 

. , 
Ja comer 

'Ire ja comeu. ' 

37) Na pa -ixko. 
tempo eu (agente) beber 

1 Eu bebi. ' 

1. 2. 2. Agente-paciente 

-na rop 38) Ix-krare 
meu- filho (agente) tempo cachorro (paciente) 

kura. 
bateu 

'Meu filho ba teu no cachorro. ' 
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- . 3 9) Ire na parxi 
Ire (a gente) tempo melancia (paciente) 

- ..... nhipo. 
cortar ao comprido 

'Ire cortou a melancia ao comprido.' 

40) Vajaga na panhf jako. 
paje (agente) tempo {ndio (paciente) soprar 

'0 paje soprou no mdio. 1 

41) Amnhy -na 
marimbondo (agente) tempo 

ix-pa 
... 

kanhvy. 
meu-bra90 (paciente) ferroar 

'0 marimbondo me ferroou o bra 90. 1 

No caso de determinados verbos com matriz (agen
te, paciente), a lfngua Apinaje possui diversas formas su
perficiais para USO em procesSOS repetitiVOS e nao-repe
titiVOS. As seguintes combina 9oes de papel levam verbo 
na forma repetitiva, indicando assim que o processo se 
repete var i as vezes: (agente singular, agente plural), 
(agente plural, paciente singular), (agente singular, paci
ente singular). 

Agente singular, paciente plural 
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A a gao afeta varios partici.pe1:ntes. 

-42) Ix-krare na 
meu-filho (agente) tempo 

ropje tak. 
cachorro-pl (paciente) bater-pl 

1 Meu filho bateu (repetidas vezes) nos 
cachorros. ' 



- -na me 43) Am.nhy 
marimbondo (agente) tempo pl 

1x-pa ' kamnhvy. 
meu brac;o (paciente) ferroar-pl 

'0 marimbondo me ferroou o bra90 (repetidas 
vezes). 1 

Agente plural,, paciente singular 

A ac;ao e realiz,ada por varies agentes. 

44) Me'krare -na rop 
pl crian9as (agente) tempo cachorro (paciente) 

tak. 
bater- pl 

'As crian9as bateram no cachorro (repetidas 
vezes). ' 

45) Me amnhy na 
pl marimbondo (agente) tempo 

ix-pa kamnhry. 
meu- bra90 (paciente) ferroar 

'Os marimbondos me ferroaram o bra90.' 

Agente singular., paciente singular 

A ac;ao e repetida varias vezes por um agente singu
lar num paciente singular. 

-46) Ix-krare na rop 
meu- filho (agente) tempo cachorro (paciente) 

tak. 
bater muitas vezes 

'Meu filho bateu no cachorro muitas vezes. ' 
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47) Amnhy -na 
marirnbondo (agente) tempo 

ix-pa ' kamnhvy. 
meu-bra90 (paciente) ferroar-pl 

10 marimbondo me ferroou o brac;o muitas 
vezes.' 

1. 2. 3. Agente-paciente-instrumento 
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48) Ix-krare na pf 

49) 

meu-filho (agente) tempo pau 

o rop kura. 
com (instrumento) cachorro (paciente) bater 

'Meu filho bateu no cachorro com um pau.' 

Ire na vapo 'o 
Ire (agente) tempo fa.ca com (instrumento) 

':"' ....... 
nh1po. 

. 
parx1 
melancia (paciente) cortar ao comprido 

'Ire cortou a melancia ao comprido com uma 
faca.' 

-50) Vajaga na xikar 0 

paje (agente) tempo cigarro com (instrumento) 

panhf' jako. 
fndio (paciente) soprar 

'0 paje soprou no mdio com cigarro. t 

- ....... 51) Amnhy na pery 
marir.p.bondo (agente) tempo ferrao 

'o 1x-pa 
com (instrumento) meu-bra90 (paciente) 

' kanhvy. 
ferroar 

10 marimbondo me ferroou o brac;o com o 
ferrao dele. ' 



-suas-maos 
5 2) Pegi na 

Pegi (agente) tempo 
Pkra 

A. 

10 tep pyne. 
com (instrumento) peixe (paciente) apanhar 

'Pegi apanhou peixe com as maos.' 

53) Tyr 10 na 
folhas de banana com (instrumento) tempo 

menijaja mry kupu. 
mulheres (agente) carne (paciente) embrulhar 

'As mulheres embrulharam a carne com folhas 
de bananeira. 1 

54) Pax na P-kop 
Pax (agente) tempo seu- unha do dedo 

' o amnhf 
com (instrumento) ela mesma (paciente) 

A. 

kakre. 
arranhar-se 

'Pax se arranhou com as proprias unhas. ' 

55) Kramenh o na 
machado com (instrumento) tempo 

- - ' panhi ror kukvy. 
mdio (agente) babac;u (paciente) quebrar 

' Com um machado o fndio quebrou babac;u.' 

- A. 56) A'i o na Gre'o 
A. 

agulha com (instrumento) tempo Gre'o (agente) 
- ..... kupe xe kay. 

nao-ind{gena pano (paciente) costurar 
A. 

'Com uma agulha Gre'o costurou o pano. 1 
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1. 2. 4. Agente-paciente-beneficiario 

57) Pegi na a-ma 
Pegi (agente) tempo voce-para (beneficiario) 

tep go. 
peixe (paciente) dar 

- • A 'Pegi deu pe1xe a voce.' 

58) Pa kam4 

eu (agente) para ele (beneficiario) 

pi ka'te. 
lenha (paciente) rachar 

'Eu racho lenha para ele. ' 

1. 2. 5. Agente-paciente-maleficiario 

5 9) Na panhi ix-pe 
tempo (ndio (agente) mim-de (maleficiario) 

-amuxu. 
esconder-se 

'0 fndio se escondeu de mim. ' 

60) Na ra 'ipeexa kep 
tempo ja seu pai (agente) de ele (maleficiario) 

ty. 
morrer 

'0 pai dele ja morreu.' 

61) Na tep renhxa 
tempo peixe coisa-para-tirar (agente) 

kep tem. 
dele (maleficiario) cair 

10 anzol caiu dele. ' 
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1. 2. 6. Agente-paciente-locativo 

62) Na pa kava kama kuxi. 
tempo eu (agente) cesto dentro (locativo) por 

'Eu o pus dentro do cesto. ' 

6 3) Kagro na pyka -p 
Kagro (agente) tempo chao-em (locative) 

A 

'aroj koror. 
arroz (paciente) espalhar 

1Kagro espalhou o arroz no chao.' 

1. 2. 7. Agente-locativo 

64) Na pa gox kam 
tempo eu (agente) corrego em (locative) 
. . :""" 

1-Jar1. 
eu-pular 

'Pulei no corrego. I 

65) Ka na ka ga 
voce (agente) tempo voce patio 

pu'a a-prot. 
ao redor (locative) 

A 

voce-correr 

1 Voce correu ao redor do patio. ' 

66) Ire na gox kam 
Ire (agente) tempo corrego em (locative) 

-opty. 
dar cambalhota 

'Ire deu cambalhota no corrego. I 

67) Kuvenh na orkvy kama 
passaro (agente) tempo casa em (locative) 

to. 
voar 

10 passaro voou para dentro da casa. 1 
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1. 2. 8. Agente-alcance 
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68) Ix-na na 
minha-mae (agente) tempo 

ix-ta akunha. 
mim-em (alcance de qualidade) rir-se 

I Minha mae se riu de mim. I 

69) Na kot kupe 
tempo ele (agente) nao-indfgena 

kaper mar. 
fala (alcance de qualidade) ouvir 

..... 
1Ele entende portugues.' 

-70) Ire na 

71) 

Ire (agente) tempo 

karo pe. 
desenho (alcance de qualidade) mostrar 

'Ire mostrou o desenho. ' 

Ka -na ka 
voce (agente) tempo 

...... 
voce 

" kaga 
livro (alcance de qualidade) 

..... . 
'Voce olhou o l1vro. 1 

pumu. 
olhar 

72) Na a 'o kamat. 
tempo doente ate noite (alcance de extensao) 

'Ele estava doente o dia inteiro. ' 

73) Na -ot tjrx 0 , 
tempo dormir muito ate 

apka'ti. 
amanha (alcance de extensao) 

1 Ele dormiu a noite inteira. ' 



1. 2. 9. Agente-resultado 

74) Na ka meo 
tempo voce (agente) comida (resultado) 

-xam. 
cozinhar 

' Voce cozinhou a comida.' 

75) Myo na orkvy nh[pex. 
A 

Myo (agente) tempo casa (resultado) fazer 
A • 

' Myo constru1u uma casa. ' 

76) Na pa a'kre nhlpex. 
tempo eu (agente) buraco (resultado) fazer 

' Eu cavei um buraco.' 

77) - ' - A Kagro na kava nhipex. 
Kagro (agente) tempo cesto (resultado) fazer 

' Kagro fez um cesto. ' 

78) Na ka ' kava 'Y· 
A 

cesto (resultado) tempo voce (agente) tecer 
A 

' Voce teceu um cesto.' 

1. 2.10. Agente-comitativo 

79) Na ' tox kot 'o studa. 
tempo irma (agente) com (comitativo) estudar 

'Ela estudou com sua irma (dela).' 

so> Ka ix-kot -te. 
voce (agente) mim-com (comitativo) vir 

'Venha comigo.' 
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1. 2. 11. Agente-comitativo-locativo 

81) Kagro na ma gox 
Kagro (agente) tempo embora corrego 
- ..... -ma kot te. 

ate (locativo) cQm ele (comitativo) ir 

1Kagro foi ao corrego com ele. 1 

1. 2. 12. Origem -paciente 
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' 82) Ka kagro 
pele quente (origem) 

-na kup1. 
tempo (paciente subentendido) matar 

1Uma febre o matou. ' 

83) 'Axenh na Pegi 
relampago (origem) tempo Pegi (paciente) 
. ..... 
Jae. 
assustar 

..... -'0 relampago assustou Pegi. ' 

-84) Kuvy na rop 
fogo (origem) tempo cachorro (paciente) 

..... 
o xet. 
causativizador queimar 

r 0 fogo queimou o cachorro. I 0 cachorro foi 
queimado pelo fogo. ' 

""" - - ......... 85) Kok na pi 'o 
vento (origem) tempo folhas (paciente) 

' 'o anhgra. 
causativizador espalhar 

'0 vento espalhou as folhas. I As folhas foram 
espalhadas pelo vento. r 



86) - -- kagroo Kuvy na meo 
fogo (origem) tempo comida (paciente) quente 

10 fogo esquentou a comida. 1 

1.2.13. Paciente-alcance 

87) Na ..... 
kuxe panh 50 

tempo arco (paciente) val er 50 

cruze1ros. 
cruzeiros (alcance de extensao) 

'0 arco vale 50 cruzeiros. ' 

2. Os PROCESSOS LOCUTIVOS abrangem aqueles mo
mentos em que um participante, o falante, conversa com 
outro participante, o ouvinte. Sao realizados na estrutura 
superficial na qualidade de verbos como akij 'chamar', 

' -kuvy 'pedir', kaper 'falar'. 

2. 1. Inventario de papeis semanticos relacionados ine
rentemente a processos locutivos. Apenas tres papeis se
manticos - OS de falante, ouvinte e proposigao - OCOrrem 
normalmente com os processos verbais locutivos. 

2. 1. 1. 0 falante e aquel e participante humano que realiza 
o ato comunicativo especificado pelo verbo locutivo. 0 fa
lante possui na estrutura superficial a forma de sujeito de 
clausula. 

88) Na pa Irepxi kafe 'a kuvy. 
tempo eu Irepxi cafe sobre perguntar 

'Perguntei a Irepxi acerca do cafe.' 
..... - ""' Gre'o na Myo ku'kja. 
""' ..... Gre' o tempo Myo perguntar 

89) 

..... ""' 1Gre'o perguntou a Myo.' 

2. 1. 2. 0 ouvinte e 0 participante animado a quern e diri
gida a fala especificada pelo verbo locutivo. ~ realizado 
como objeto na estrutura superficial. 
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90} Na Kagro kam Ire jare. 
tempo Kagro a ele Ire falar sobre 

'Kagro lhe falou acerca de Ire. 1 

91) Na pa Myo ma ix-kaper. 
A 

tempo eu Myo a ele eu -falar 
. .... 

1 Eu fale1 com Myo. ' 

2.1. 3. A proposic;ao e o relatorio do material processa
do. Pode ser realizada em forma de uma declara9ao do 
processo inteiro, uma apresenta9ao abreviada do mesmo, 
ou uma frase nominal que substitua tal processo. No caso 
de verbos de processo locutivo, a proposi9ao e realizada 
na estrutura superficial por um substantivo ou uma cita--9ao. 

92} Na Irepxi kafe - ... 
pa a kuvy. 

tempo Irepxi 
, 

sob re pedir eu cafe 

'Pedi cafe a Irepxi. I 

Na Kagro kam Ire -Jare. -
93) 

tempo Kagro a ele Ire sobre falar -
1 Kagro lhe falou acer ca de Ire. ' 

2. 2. Matrizes de papel determinadas por processos locu
tivos. 

2. 2. 1. Falante-ouvinte 

94) Na Tamgakti - .... ma 'ex. 
tempo Tamgakti (ouvinte) a ela mentir 

1Ele mentiu a Tamgakti. 1 

95) Na pa Irepxi ma 
tempo eu (falante) Irepxi (ouvinte) a ela 

akij. 
chamar 

1 Chamei a Irepxi. 1 
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...... - -96) Myo kra na na 
Myo crianc;a (falante) tempo mae (ouvinte) 

- -ma amyra. 
por ela gri tar 

'A crian<;a de Myo chamou a mae dela. I 

-2. 2. 2. Falante- ouvinte- proposic;ao 

97) Na Kagro ~m 
tempo Kagro (falante) a ele (ouvinte) 

Ire jare. 
Ire (proposi9ao) falar sobre 

'Kagro lhe falou acerca de Ire. 1 

98) Na pa Irepxi 
tempo eu (falante) Irepxi (ouvinte) 

- ... kafe a kuvy. 
cafe (proposic;ao) sobre pedir 

'p edi caf e a Irepxi. I 

3. Os PROCESSOS MENTAIS abrangem estados mentais 
de percepc;ao ou experiencia por parte de um participante 
animado: amaxper 'pensar', amyti 'sonhar', omu 1ver' . 

3.1 . Inventario de papeis semanticos inerentemente rela
cionados a processos mentais . 

3.1.1. 0 experimentador e 0 participante que experimen
ta o estado mental ou sensorial descrito pelo verbo. Ele 
e realizado na estrutura superficial na qualidade de sujei
to. 

99) Na panhf orkry pok kot amYti. 
tempo 1ndio casa fogo com sonho 

'0 fndio sonhou que a casa dele estava 
queimando. 1 
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- ...... 100) Ire na kapot 'a kupe xe 
Ire tempo fora em nao-ind:lgena pano 

nhunh ma 'amaxper. 
secar sabre pensar 

'Ire pensou nas roupas que se secavam la 
fora. ' 

3. 1. 2. A proposigao e o relatorio do material processa
do. Pode assumir a forma de uma declarac;ao do processo 
inteiro, de uma forma abreviada do mesmo, ou de uma 
frase nominal que o substitua. Com verbos de processo 
mental, a proposigao e realizada na estrutura superficial 
por uma clausula obl:lqua 5 seguida de omu 'saber', kuma 
'entender', amaketkati 'esquecer', e kamnhfx 'suspeitar', 
OU por uma C 1aUSU1 a encaixada apos amyti t sonhar1 , 

'amaxper 'pensar', e mar 'ouvir' . 

1 oi) Kagro kot ' Apor pur parpra kot omunh. 
Kagro ele 'Apor ro9a limpar com ver 

'Kagro sabia que 'Apor iria l impar a roc;a. ' 

102) Kagro na kot Belem kam 1 0 studa 
Kagro tempo ele Belem em estudar 

ma amnhi jarenh mar. 
ele- mesmo dizer ouvir 

'Kagro ouviu dizer que ele ia estudar em 
Belem.' 

3. 2. Matrizes de papel determinadas por processos men-
...... 

tais . Os dados colhidos contem apenas uma matriz deter-
minada por verbos de processo mental -- a de experimen
tador- proposigao. 

...... 
103) Ixte a'krore kot 

eu (experimentador) veneno de peixe ele 
...... 

tep par kot om unh. 
peixe matar com ver (proposi~ao) 

'Eu sabia que o veneno iria matar o peixe. 1 
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..... -104) Myo kot o vapo pikunok ..... 
Myo (experimentador) ele sua faca perder 

..... 
kot omunh. 
com ver (proposi9ao) 

..... 
'Myo sabia que tinha perdido sua faca (dele). ' 

..... 
105) Ixte Irepxi apka'tim pox 

eu (experimentador) Irepxi amanha chegar 

ma 1arenh mar. 
com dizer ouvir (proposi9ao). 

'Eu ouvi que Irepxi vinha amanha. 1 

..... 
106) Kagro kot Myo kra 

..... 
Kagro (experimentador) ele Myo crian9a 

aja jarenh mar. 
doenc;a dizer ouvir (proposi9ao) 

1Kagro ouviu que o filho de Myo estava doente. 1 

- ..... 107) Ire na Kagro pox 
Ire (experimentador) tempo Kagro chegar 

..... ..... . 
kot amyt1. 
com sonhar (proposi9ao) 

'Ire sonhou que Kagro iria voltar. 1 

108) Gre'o na Sebastiao 
Gre' o (experimentador) tempo Sebastiao 

ma kr1 rax ma tern 
embora cidade grande ate ir 

ma I amaxper • 
a ele (proposic;ao) pensar 

1Gre10 pensava que Sebastiao tinha ido a 
cidade. ' 
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109) Na pa kot . -ix-ma 
tempo eu (experimentador) ele mim-a 

kanexa nhorta o i-zamaketka ti. 
remedio dar (proposigao) eu esquecer 

'Eu me esqueci de que ele me tinha dado o 
remediO. I 

110) Na pa kot ix-pe 
tempo eu (experimentador) ele mim-de 

a I kinh a kamnhlX. 
roubar em (proposigao) suspeitar 

'Eu suspeitei que ele tinha roubado de mim.' 

4. Os PROCESSOS RELACIONAIS se m a nifestam em for
ma de uma relagao entre duas entidades participantes, ou 
entre uma entidade participante e um atribu to. Estes pro
cesses podem ser analisados em termos de seis tipos de 
pap el. 

4. 1. Processes identificacionais. Estes expressam o pa
pel de identidade entre o participante que carece de iden-- ...... tificagao e a referencia pela qual se faz a mesma. 

4. 1. 1. 0 identificado e 0 participante que carece de iden
tificagao e e identificado atraves de referencia a uma se
rie de caracter1sticas t1picas. ~ realizado como sujeito 
na estrutura superficial. 

4. 1. 2. 0 identificador e 0 participante OU entidade a que 
se refere para identificar definitivamente o participante 
que carece de identificac;ao. Manifesta-se na estrutura 
superficial na qualidade de clausula obl{qua encerrada pe
lo elemento -~ 'especificador' : 
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-111) Kot aviao ri mrar -ele aviao. pilotar ao redor 

xvYnhti ta kep 
pessoa especificador (identificador) chamar 

Joao. 
J oao (identificado) 

I 0 pilOtO e J OaO. I 

4. 2. Processes atributivos. Estes expressam a rela9ao 
entre o participante e alguma caracter1stica a ele atribu{
da numa rela9ao de inclusao de classe. 

4. 2. 1. 0 atribuinte e 0 participante portador de atributo. 
Manifesta-se na estrutura superficial na qua 1 id ad e de 
substantivo animado ou inanimado ou no elemento za 1 is
to'. 

4. 2. 2. 0 atributo e a caracter1stica que descreve 0 par
ticipante. Manifesta-se na estrutura superficial na quali
dade de substantivo ou adjetivo. 

' ~ 112) Kaga kamrek -na. 
livro (atribuinte) vermelho (atributo) tempo 

1 ~ um livro vermelho. 1 

113) Pegi na prek. 
Pegi (atribuinte) tempo alto (atributo) 

1Pegi e alto. I 

~ -114) A-xe na Ja. 
seu-pano (atribuinte) tempo este (atributo) 

'Este e 0 seu pano. I 

-115) Ix-kra na Ja. 
meu-filho (atribuinte) tempo este (atributo) 

1Este e 0 meu filho. I 

323 



4. 3. Processos estativos. Estes expressam re 1 a 9 o es 
provisorias entre participante e atributo. 

4. 3.1. 0 paciente (cf. 1.1. 3.) ea entidade afetada OU in
fluenciada pelo processo especificado pelo verbo. Reali
za-se como sujei,to na estrutura superficial. 

4. 3. 2. 0 atributo (cf. 4. 2. 2.) e a qualidade que descreve 
o participante. ~ realizado como adjetivo na estrutura 
superficial. 

116) Meo na ra kagro. 

117) 

118) 

comida (paciente) tempo ja quente (atributo) 

'A comida esta quente. ' 
..... -1Aroj na ' gra. 

arroz (paciente) tempo seco (atributo) 
, 

'0 arroz esta seco. ' 

Na 
(paciente subentendido) tempo 

..... 
'kamrek. 
vermelho (atributo) 

'~ vermelho.' 

119) Na 'ipu. 
(paciente subentendido) tempo cheio (a tribu to) 

'Esta cheio.' 

4. 4. Processes incoativos. Estes expressam o processo 
pelo qual um participante adquire atributos provisorios. 
A forma superficial da clausula incoativa e derivada da 
forma superficial da clausula estativa correspondente me
diante 0 acrescimo do elemento 0 mo 'causativizador ir' 
ao final da clausula estativa. 

4. 4.1. 0 paciente (cf. 1.1. 3. # 4. 3. 1.) e a entidade afe
tada ou influenciada pelo processo especificado pelo ver-
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bo. Realiza- se r:a. qualidade de sujeito na estrutura su-
perficial. 

4. 4. 2. 0 atributo cf. 4 . 2. 2., 4. 3. 2.) e a qualidade que 
descreve o par _ic:.pante. ~ realizado como adjetivo na es
tru tura superf= c:.a:. .. 

120) : .. :€0 na kagro 
co:T.:rla. paciente) tempo quente (atributo) 

-0 mo. 
ca::sa::~zador ir 

: _~ co~:da esta ficando quente.' 

121) Xa 
.. 

gra 
:eTY""po :2. arroz (paciente) seco (atributo) 

-
0 mo. 
ca::.sa':i7izador ir 

;C ar!"oz es"'.:.2. se secando. ' 

122> ~a !'"a : <am r ek 0 

te~po .,,a_ -.-ermelho (atributo) causativizador .. 
-!!!O. 

ir 

1 l:.:s:fi ::~do vermelho. 1 

4. 5. Processos e.ausativos. Mediante estes processos o 
participante !!O pape-:. de agente faz com que o participante 
no papel de pacierte adquira determinado atributo. Na sua 
forma superficia=., a preposic;ao Q antes do atributo indica 
um processo ca~sati-;-o com agente. 

4. 5. 1. 0 ag,ente . ci. 1 . 1 . 1. ) e 0 participante animado que 
inicia e desenvolve a ac;ao especificada pelo verbo. 0 pa
pel de agente implica em voli9ao. Na estrutura superfici
al, o agente e realizado como sujeito do verbo superficial. 
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4. 5. 2. 0 paciente (cf. 1.1. 3., 4. 3.1., 4. 4.1.) e a enti
dade afetada ou influenciada pelo processo especificado 
pelo verbo. ~ realizado na estrutura superficial na quali
dade de objeto do verbo superficial. 

4. 5. 3. 0 atributo (cf. 4. 2. 2., 4. 3. 2., 4. 4. 2.) ea quali
dade que descreve o participante. Realiza- se como adje
tivo na estrutura superficial. 

123) Na pa pixo 
tempo eu (agente) banana (paciente) 

""' ('o 'kamrek). 
causativizador vermelha (atributo) 

1 Eu tornei a banana madura. ' 

124) Na pa 
tempo eu (agente) 

objeto subentendido (paciente) 

( 1 0 'ipu)~ 
causativizador cheio (atributo) 

1Eu fiz com que ficasse cheio. 1 

4. 6. Processos experienciais. Estes expressam a rela
c;ao entre um pa'rticipante animado e um estado sensorial . , . 
prov1sor10. 

4. 6. 1. 0 experimentador (cf. 3.1.1.) e 0 participante 
animado que experimenta o estado mental ou s ensorial 
descrito pelo verbo. ~ realizado como sujeito na estrutu
ra superficial. 

4. 6. 2. 0 estado e a emogao mental OU sensorial nao- ine
rente experimentada pelo participante. 

1 25) Pax na I klnh. 
Pax (experimentador) tempo contente (estado) 

'Pax esta contente. ' 
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..... 
126) Ix-ma kor. 

mirn-a (experirnentador) sede (estado) 

'Estou com sede. ' 

127) A-ma pram. 
voce-a (experirnentador) fome (estado) 

....... , 
' Voce esta com fome.' 

128) Na kagro. 
tempo calor (estado) 

• Ele es ta com cal or. ' 
... 

129) I-xa. 
eu (experimentador) doente (estado) 

'Estou doente. 1 

130) Na ka 
tempo voce (experirnentador) 

a - nhotxva. 
voce-com sono (estado) 

....... , 
'Voce esta com sono. ' 

5. Os PROCESSOSAMBIENTAIS descrevem condi9oes 
meteorologicas em g era l · (p. ex., ·tempo, dia e noite) . 

....... 
Tais processes podem ser analisados em termos de tres 
classes, cada um.a das quais pode co-ocorrer com expres
soes de alcance. 

5.1. Processes ambientais ativos. Estes abrangem de
terminadas atividades meteorologicas realizadas por fe-

..... 
nomenos ambientais em papel de participante. Tal ativi-
dade e realizada na estrutura superficial na qualidade de 
substantivo subj etivo de ambiente mais um de dois verbos 
ativos : ~ 'descer', ape 'agitar'. 

131) Na kok ape. 
tempo vento (ambiente) agita r 

'Esta ventando.' 
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132) Na na vry. 
tempo chuva (ambiente) descer 

'Esta chovendo.' 

5. 2. Processos ambientais estativos. Estes expressam 
rela9oes provisorias entre um fenomeno meteorologico e 
um atributo. 

5. 2. 1. 0 ambiente e um fenomeno meteorologico. Reali
za-se na estrutura superficial em forma de substantivo 
ambiental na fun9ao de sujeito. 

5. 2. 2. 0 atributo e a qualidade que descreve a um parti
cipante ou fenomeno meteorologico. ~ realizado na estru
tura superficial por um adjetivo dentre os de um grupo 
reduzido. 

133) Arfgro t)rx. 
dia (ambiente) forte (atributo) 

'Faz sol. ' 

134) Kakra rax. 
nuvens (ambiente) muitas (atributo) 

' Esta nublado. 1 

5. 3. Processos ambientais incoativos. Estes descrevem 
uma mudanga de tempo ou condi~ao meteorologica. A 
forma superficial da clausula incoativa se deriva da forma 
superficial da clausula ativa ou estativa correspondente 
ffi€diante 0 acreSCiffiO de 0 ffiQ I COffi ir 1 aO final da Clau
SUla. 

135) Na ra kamat o 
tempo ja noite (ambiente) causativizador 

-mo. 
ir 

'Esta anoitecendo. ' 
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136) Na ar1gro -0 mo. 
tempo dia (ambiente) causativizador i r 

'Esta amanhecendo. ' 

137) Kok ' .... apenh -0 mo. 
vento (ambiente) soprar causativizador ir 

•Esta come9ando a ventar.' 

1 38) Kakra rax 
nuvens (ambiente) muitas (atributo) 

o mo. 
causa tivizador ir 

'Esta ficando nublado. ' 

NOTAS 

1. A Ifngua Apinaje pertence a familia lingu{stica Je. Uns 350 indi'genas 
Apinaje habitam duas aldeias ao extremo norte do Estado de Goias na regiao 
centro-norte do Brasil. Quase todos os homens falam razoavelmente o por
tugues nos seus contatos com forasteiros . Mas eles, bem como as mulheres 
da tribo, falam exclusivamente a ll'ngua Apinaje em casa e na aldeia. Pou-.... 
cas mulheres sabem portugues . 

A autora, que passou seis meses entre os Apinaje durante os anos de 
1973-74, agradece ao Ministerio do Interior e a Fundac;ao Nacional do mdio 
(FUNAI) e ao Museu Nacional do Rio de Janeiro a oportunidade de manter 
contatos com a referida tribo sob auspl'cios do Institute Lingiil'stico de Verao 
(SIL). 

Agradece outrossim ao Dr. Ivan Lowe, diretor do seminario lingii1sti
co do SIL realizado em Belem do Para entre os meses de setembro a de
zembro de 1 974 , a Dra. Loraine Bridgeman ea Srta. Mickey Stout do SIL a 
sua valiosa ajuda na elaborac;ao do presente trabalho, e a Francisco, ajudan
te Apinaje, sua generosa contribuic;ao no suprimento de dados lingu{sticos . 

2. Os exemplos aqui contidos sao escritos na ortografia pratica. Os siln
bolos USadOS SaO: OClUSiVaS P, t, X, k, I ; nasaiS m.l n, Ilh (n), g; COiltinu
anteS v, r, j ; vogaisaltase fechadas i, 1, y(l), y({), u, u; vogais medias 
fechadas e, y (e), o, o, a (l); vogais medias abertas e (i'), e (£) , a, a, a (c), 
.... 
o. 

Para uma descric;ao mais detalhada dos fonemas Apinaje v . : Ham, 
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Patricia e Robert Meader, "Apinaye Phonemic and Hyperphonemic Struc
ture", 1963, arquivado no Museu Nacional (Rio de Janeiro) , na Funda9ao Na
cional do fndio (FUNAI) e no Summer Institute of Linguistics (Brasllia) ; 
Ham, Patricia, 11 Morfofonemica Apinaje", Atas do Simposio sobre a Biota 
Amazonica, vol, 2, pags. 123- 126, 1967; Burgess, Eunice e Patricia Ham, 
"Multilevel Conditioning of Phoneme Variants in Apinaye", Linguistics: 
An International Review, Vol. 41, pags. 5-18, julho de 1968. 

Nos exemplos apr esentados, as fun9oes enfocadas sao sublinhadas. 

3. Os pronomes da terceira pessoa do singular sao realizados na estrutu-
ra superficial pela falta de elementos correspondente nos verbos ativos. 

4 . Para uma discussao da morfofonemica Apinaje, v. Ham, Patricia, 
11 Morfofonemica Apinaye", Atas do Simposio sobre a Biota Amazonica, Vol. 
2, pags. 123 - 126, 1967; Burgess, Eunice e Patricia Ham, "Multilevel Con
ditioning of Phoneme Variants in Apinaye" , Linguistics: An International 
Review, Vol. 41, pags. 5 - 18, julho de 196 8. 

5. Para uma des c r i 9 a o tagmemica de clausulas obll'quas, v . Ham, 
Patricia, "Multilevel Influence on Apinaye :Multidimensional Clause Struc
ture", Linguistics : An International Review, Vol. 15, pags. 5-32, junho de 
1965. Recentes desenvolvimentos na teoria lingiilstica poem em relevo a ne 
cessidade de pesquisas futuras na area das clausulas obll'quas. 

T r adugao de Mary L . Daniel 
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