
, 

SERIE .. , 
LINGUISTICA 
N.:! 9 Vol. 2 1988 

SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTICS 

BRASÍLIA. DF. S 



• 

I 

.. 



-



, 
SERIE .. , 

LINGUISTICA 
N.! 9 Vol. 2 1988 

REDATOR 
JOSEPH E. GRIMES 

SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTICS 

BRASÍLIA. DF. 

1988 

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



Publica~ao periódica do Summer Institute of Linguistics. 
Contén pesquisas e trabalhos lingüísticos de autoria dos 
pesquisadores do SIL. 

SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTICS 
Departamento de Estudos Técnicos 
SAi/NO Lote D Bloco 3 
70770 Brasilia, DF, Brasil 

Composto pelo 
Sufllller Institute of Linguistics 
(Instituto Lingüístico de Verao) 
Brasilia, DF 

ISSN 0102-6526 
se 



Robert Campbe 11 

David Land in 

INDICE 

PREFÁCIO 

SUMARIOS DOS ARTIGOS 

AVALIACAO DENTRO DAS CITACOES 
NA Lf NGUA JAMAMADf 

AS ORACOES KARITIANA 

Clive D. Sandberg CONSTITUINTES ORACIONAIS 
EM CINTA-LARGA 

Wi 11 em Bontkes AS ORAC0ES SURUf 

~ 

Shirl ey Chapman INTERROGATIVOS PAUMARf 

Caro l yn · Bont ke s A PROSÓDIA SILABICA SURUf 

Steven N. Sheldon OS SUFIXOS VERBAIS MtlRA-PIRAHA 

Gordoñ Koop OS AFIXOS PESSOAIS EM DENf 

Joan Richards A ESTRUTURA VERBAL WAURA 

1 

3 

9 _ ?-o 

31 - [l) 

51 - 70 

71_ g7 

· a9 - l iG 

147 7 

177 - °/{p 

¡97 - 2J8 





PREFAcIO 

{J() lan~ar esta cole~ao, composta de dezessete trabalhos 
lingüísticos,* o Instituto Lingüístico de Verao abre ao 
público lllla nova perspectiva de estudo científico sobre 
doze línguas indígenas brasileiras. Podemos afinnar que a 
relevancia desta série de estudos vai além da contribui~ao, 
no tocante ao conhecimento específico sobre estas línguas. 
Muitos dos estudos aqui apresentados esclarecern pontos de 
interesse geral no canpo da Lingüística. 

O fen0meno da topicaliza~ao estrutural foi analisado 
por Lowe, Burgess e Stute, que comprovaran a sua ocorrencia 
freqüente no canpo lingüístico, sendo, no entanto, lll1 

assunto, até agora, muito pouco analisado. Os referidos 
autores apresentan dados empíricos coletados ern línguas 
cujos padroes de encena~ao diferern daqueles encontrados nas 
línguas indo-européias. 

O padrao de sobreposi~ao, até agora considerado 
inédito, foi constatado por Mary Ann Odmark. 

Una nova perspectiva de análise do complicado sistema 
de afixos enfatiza que lhes é inerente a simplicidade, e 
nao t.llla aparente complexidade, segundo abordagem de Steve 
Sheldon e Joan Richards. 

Fizeran-se representar, nesta cole~ao, as línguas dos 
troncos tupi, aruak e macro-je, sendo a maioria delas 
falada no Territ6rio Federal de Rondonia e no Estado do 
~azonas. 

O patrocfnio para a realiza~ao do Seminário do qual 
resultou a presente cole~ao foi iniciativa do Instituto 
Lingüístico de Verao. Coube ao referido Instituto 
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providenciar, em sua sede ern Porto Velho, a hospedagern para 
os lingüistas e seus infonnantes, o uso da biblioteca e o 
espa~o disponível para o trabalho. 

Quero deixar aqui os meus agradecimentos aqueles que, 
de L1T1a fonna ou de outra, cooperararn para a realiza~ao 
deste Seminário: a Arlo Heinrichs e James Wheatley, 
diretores do Instituto, pelo ernpenho na realiza~ao deste; a 
Arne Abrahanson, David Judd, !van Lowe e Jan Crowell, pelas 
atua~oes como administradores durante o referido Seminário; 
a Missao Novas Tribos, pelo estímulo e encorajanento na 
participa~ao de alguns de seus membros; a Fundacao Nacional 
do fndio, por pennitir que os infonnantes se ausentassem de 
suas áreas tribais, a fim de darern suas preciosas 
col aboracoes • 

Porto Velho, 15 de dezembro de 1976 
Joseph E. Grimes 

* A presente cole~ao de estudos foi dividida em duas 
partes. A segunda parte, apresentada neste volllTle, aborda a 
estrutura verbal, as ora~oes, a prosódia silábica e a 
aval ia~ao. 

O volLme 1 encerra os seguintes trabalhos: Foco e 
T6pico ern Xavánte; Topicalization in Nambikuára; A Ordem, a 
Coerencia e a Encena~ao nas Oracoes em Gaviao; A 
Sobreposi~ao e Outras Técnicas de Repeticao em Paunarf; 
Repeti~ao no Discurso Jamanadí; Sentence Initial Elements 
in Brazilian Guaraní; Conjun~oes Karitiana de Nivel 
Superior; Participantes das Lendas e Mitos Nambikuára. 
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Su•lrios dos Artigos 

Ava11a,1o Dentro das Cit~aes na L fngua Jamamadf 

ROBERT CAMPBELL 

O sistema de avalia~ao na língua jC111<1Tiadí é l.Jl1 sistema 
de sufixos verbais. Estes sufixos ocorrem obrigatorianente 
em todo verbo final da língua. Eles indicam: (1) o grau de 
responsabilidade que o emissor está disposto a assumir com 

rel ª~ªº a informa~ao dada; (2) a fonte de informa~ao do 
emissor; e (3) a opiniao quanto ao valor do material. 
Ajudam, também, na identifica~ao do receptor de t1na 
cita~ao, e constituem no maior critério de distin~ao entre 
as cita~oes diretas e indiretas. 

As cita~oes diretas sao usadas 
quando a cita~ao faz parte da 

quase que exclusivamente 
seqüencia temporal. Sao 

utilizadas freqüentemeQte para manifestar opinioes 
aval iativas, apresentar propostas e comunicar idéias e 
fatos do ponto de vista do emissor que foi citado. 

As cita~oes indiretas sao empregadas quase que 
exclusivamente quando a cita~ao é excluida da seqUencia 
temporal, e em conjunto com as cita~oes di retas para dar 
enfase especial a um ponto específico. 
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As Ora;aes Karttt1na 

DAVID LANDIN 

O presente estudo aborda os principais tipos de ora~oes 
encontrados nas narrativas h1st6ricas e nas lendas 
folclóricas karit1ana. Oescreve as partfculas e as palavras 
encontradas nos diversos tipos oraciona1s, e mostra os usos 
semanticos de cada tipo. As principais ora,oes analisadas 
sao as seguintes: as ora,~es narrativas, as ora~oes 

ideofonicas e as ora,oes da fala relatada. 

Constitutntes Orac1onats a1 Cinta-Larga 

CLIVE O. SANOBERG 

Os tres constituintes principais das ora~oes 

cinta-larga sao: o sintagma verbal, o sintagma subjetivo e 
o tempo verbal. Apresentam-se dois tipos de sintagna 
verbal: os intransitivos que contem t.m prefixo pessoal 
subjetivo prefixado ao radical e os transitivos que contem 
llTI prefixo pessoal objetivo ou l.ln objeto 1 ivre. A ordem dos· 
elementos é distinta nos dois tipos de ora~ao. 
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As Or8'8es SUruf 

WILLEM BONTKES 

O presente estudo anal isa as ora,~es verbais e as 
ora,oes ideofan1cas. sao apresentadas as estruturas dos 
verbos transitivos e intransitivos. juntanente com os seus 
respectfvos sistemas de pref1xos pessoafs: subjetivos no 
caso de verbos f ntransftivos. e objetivos no caso de verbos 
transitivos. Anbos sistenas de pref1xos slo parcialmente 
identicos. Alén dos pref1xos subjetivos, h~ os nominais 
subjetivos livres. As ora,aes transitivas podern ter objetos 
indiretos. Menc1onou-se, resun1danente, as ora,aes 
complementares: o sujeito de una ora,10 encaixada é 
manifestado pelo pref1xo objetivo. Os 1deofones func1onam 
cano o núcleo da ora,10. mas nlo possuem sufixos. O 
enclttico enpregado para 1nd1car o objeto 1nd1reto ern 
ora,oes ver ba1s transitivas A tanbém usado para 1ndi·car o 
objeto d1reto dos fdeofones. Estes poden afnda ocorrer com 
llTI verbo na mesma ora,10, tornando-se assfm nos elementos 

·-
n ao-nuc 1 eares da ora,!o. Regfstrou-se afnda alguns exenplos 
que ilustran a ocorrencfa das cadeias de 1deofones. 

Interrogativos Pa111arf 

SHIRLEY CHAPMAN 

Una pergunta na 11ngua palltlart fica sernpre ern posi,ao 
inicial na senten,a. Ela representa aquele constituinte 
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sobre o qual se pede a infonna~ao. Estes constituintes sao: 
os nucleares (sujeito, objeto, segundo objeto), os 
circunstanciais (tempo, lugar, instrumento, adjunto) e os 
periféricos (modo, razao). 

Há dois tipos de sintagma interrogativo: o tipo nominal 
e o verbal. O sintagma interrogativo nominal pode 
representar todos os constituintes da senten~a, menos o 
verbo, adjunto ou modo. O sintagna interrogativo verbal 
pode representar todos os constituintes circunstanciais 
periféricos, e o verbo prtncipal. 

O sintagma interrogativo nominal representa o 
constituinte desconhecido, que é o mais nuclear na 

gradua~ao, e o resto da senten~a dá infonna~ao sobre os 
constituintes conhecidos. 

Os afixos expressam características fonnais que indicam 
qual o constituinte um sintagma interrogativo verbal 
representa. Estas características sao transitividade ou 
intransitividade, dependencia ou independencia, 
reduplica~ao ou nao-reduplica~ao. o uso de urna 
característica formal em cada um destes pares liga o 
sintagma interrogativo verbal a um constituinte 
determinado. 

A Pros6dia Silábica Suruf 

CAROLYN BONTKES 

Na língua suruí, a mesma série de prefixos 
ocorre nos verbos intransitivos e nos 
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reflexivanente possuidos. Outra série, que difere apenas em 
tom e nas fonnas da terceira pessoa, ocorre nos verbos 
transitivos e nos substantivos possuidos de fonna simples. 
Tais prefixos e a fun~ao gramatical da raiz determinam as 
mudancas morfofonemicas da primeira consoante da raiz e o 
padrao tonal daquela raiz. A raiz intransitiva recebe um 
prefixo subjetivo sendo que a raíz transitiva recebe um 
prefixo objetivo. A acentuacao parece nao ter funcao 
léxica, mas influi nos padroes tonais dos substantivos. 

Os Sufixos Verbais Múra-Pirahl 

STEVEN N. SHELDON 

Estabelece-se, em primeiro lugar, a ordem posicional 
dos sufixos. Em seguida, os sufixos sananticanente 
semelhantes sao agrupados em sistemas, segundo as técnicas 
representativas sugeridas por Grimes, Lowe e Dooley. 
Conclui-se o estudo com L1Tia discussao sobre os significados 
dos sufixos em cada sistema, e as inter-rela~oes destes 
mesmos sistemas. 

Os Afixos Pessoais e11 Dent 

GORDON KOOP 

Em Oení, há dois grupos de afixos pessoais: o regular e 
o direcionado. Os afixos pessoais regulares podem ocorrer 
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na maioria dos verbos da referida lfngua. Os afixos 
direc1onados podem aparecer nos verbos usados para 
descrever viagem aquática ou acoes com objetivo a curto 
prazo. Os afixos pessoais, os verbos aos quais eles sao 
afixados e alguns outros afixos encqntrados em suas 
correla,~s sofrem mudan~as morfofonemicas. Os afixos 
espec1a1s ocorrem unicanente nas terceiras pessoas e 
indicarn: d1re~ao de movimento (nos verbos de mudanca de 
lugar), mudan~a de estado (nos verbos de processo} e o 
dativo. 

A Estrutura Verbal Waurá 

JOAN RICHARDS 

O verbo waurá é composto de llíl radical que contérn a 
essencia do significado total do verbo mais detenninados 
afixos flexionais que especificarn o significado verbal de 
maneira mais objetiva. Os afixos flexionais acrescentam 
dois tipos de infonna~oes. O primeiro deles acrescenta 
informacoes sobre a maneira, o espaco, o moqo e o aspecto; 
o segundo · acrescenta informa~oes sobre a identificacao dos 
actantes e seus respectivos papéis desempenhados nos 
afixos: subjetivo, objetivo, ·impessoal e reflexivo. 
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Avali~lo Dentro das Ctt"hs 
na Lfngua Ja•a.Sf 

ROBERT CAMPBELL 

o sistema de avaliacao da língua jananadí é llll sistema 
de sufixos verbais.1 Este é tJTI dos traeos que distinguem 
entre as citacoes diretas e indiretas. O uso do sistema de 
avaliacao nao se limita a citacoes, mas tJTia explica~ao do 
seu uso nas citacoes extrapola facilmente a qualquer tipo 
de fala. O sistema, embora nao proporcione informacao 
explícita sobre o papel dos participantes, muitas vezes, 
informa implicitélllente ao receptor quem ouviu a cita~ao 
f alada. 

As citacoes sao mais anplamente usadas na língua 
janamadí do que em portugues ou ingles. O presente estudo 
descreve as citacoes, analisando como e com que finalidade 
se empregan os diversos tipos delas. 

l. AVALI~~ DENTRO DAS CIT~ftES. Os sufixos de avaliacao 
das citacoes ocorrem obrigatoriamente em todo verbo final 
da língua jamamadí .2 Tais sufixos indicam o grau de 
responsabilidade que o emissor está disposto a assumir com 
relacao a informacao que ele comunica, e podem t<1T1bérn 
indicar a fonte de informacao do emissor ou a sua avaliacao 
sobre o material usado. Dentro do sistema total há 
dezessete opcoes, como se ve na Figura 1.3 
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As formas da lista seguinte sao o resultado da escolha 
das várias combina~oes dos tra~os da Figura l. Os números 
de 2 a 7 ocorrem na margem das cita~oes diretas e indiretas 
(parte que infunna quem fez a cita~ao; por ex.: 'ele diz', 
1 0 homem falou', etc.); os números 1 e 2 ocorrem dentro do 
conteúdo das cita~oes indiretas; todos, de 1 a 17, ocorrem 

dentro do conteúdo das citacoes diretas. 

r-----comprov ado 

----1 passadot.] [remoto 
certo ftituropr6ximo 

presente 

-
---[real izado 

relatado 
nao-realizado 

incerto -- suposto 
previsível 
dúvida 

-{
identifica~ao 

erro 

ª~ªº 
Figura l. Oistin~oes semanticas no sistema de avalia~ao 

Quando aparecerem duas formas alternativas com urna só 
glosa, a pr1me1ra del as é a forma feminina e a segunda a 

masculina. 

l. -bone--bona 'incerto +relatado+ nao-realizado' 

2. -mone--mona 1 incerto +relatado+ realizado' 
3. -ro .... -r; 'certo + passado + próximo' 
4. -maro~-mar1 'certo + passado + remoto' 
5. -mete~-mata 'incerto + suposto' 
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6. -awi 'incerto + dúvida' 
7. -# 'certo + presente• 
8. -ne--nao 'certo + passado + comprovado' 
9. -bana~-bane 'certo + futuro+ próximo' 

10. -ba 'certo + futuro+ remoto' 
11. -baka--bake 'incerto + previsível' 
12. -nika--naka 'erro+ identificacao' 
13. -mako 'erro+ acao• 
14. -barama 'opiniao avaliativa + emissor + situacao + 

falta• 
15. -baya 'opiniao avaliativa + emissor + desconhecido' 
16. -nirama 'opiniao avaliativa + emissor + situacao + 

excesso' 
17. -raniha 'opiniao avaliativa +receptor• 

Certo indica que o emissor possui infonnacao de 
primeira ma~' e sabe que diz a verdade. No caso do presente 
ou do passado, tal fato indica nonnalmente que ele foi 
testemunha ocular da acao. No futuro, indica que o emissor 
domina a situacao e verá alcancado o seu objetivo. 

Passado. presente e futuro indicain tempo, em relacao ao 

momento do relato da fala. 
Collprovado indica que embora o emissor nao estivesse 

presente quando aconteceu a acao mencionada na citacao, ele 
tem evidencia que prova a ocorrencia da acao. 

Re11e>to caracteriza o pqssado e o futuro. Quando se 
refere ao passado, nonnalmente mostra qualquer momento da 
vida do emissor, exceto o ano precedente. Quando se refere 
ao futuro, mostra que alguma coisa a mais ocorre primeiro a 

este. 
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PróxiR> caracteriza o passado e o futuro. Quando se 
refere ao passado ele indica 1JT1 tempo prévio, que pode ter 
sido de 1JT1a semana ou até 1JT1 ano. Quando se refere ao 
futuro, indica que nenhuma a~ao importante o precederá. 

Incerto indica que o falante nao possui infonnacao de 
primeira mao sobre a veracidade daquilo que ele narra. 

Relatado indica que o emissor recebeu sua infonnacao de 
outrem, geralmente alguém que esteve presente quando a 
referida a~ao ou relato ocorreu. 

Realizado e nlo-realizado referem-se ao status do fato, 
no momento da fal a original. 

Suposto indica que o falante nao possui base 
específica, mas está fazendo . -urna supos1 ~ao. 

Previsível indica aquilo que se espera, com base na 
experiencia passada. 

Dúvida indica que o falante nao acredita que o fato 
, 

ocorrera. ' 
Opiniao avaliativa expressa os sentimentos do emissor 

com respeito a situa~ao, em declara~oes, ou solicita a 
opiniao do receptor com rela~ao a mesma, em perguntas. Os 
quatro sufixos que enquadram nesta categoría se distinguem 
dos demais sufixos do sistema de avaliacao dentro das 
citacoes porque nunca sao 5eguidos por sufixo integrante da 
classe de sufixo de perspectiva. Eles nunca ocorrem juntos 
com outros membros do sistema de avalia~ao. 

Emissor indica que a opiniao avaliativa é dele mesmo. 
Receptor indica que ele mesmo deve fazer a avalia~ao 

apropriada. Ocorre somente em perguntas. 
Situa~lo indica que o em.issor está aval iando urna 

situacao, e nao 1JT1a pessoa. 
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Excesso e falta indic~ quando a situa~ao está 
irregular. 

Desconhecido indica que o emissor nao faz idéia de como 

avaliar a declara~ao. 
Erro+ identifica,lo é analisado em se~ao separada . . 

Erro+ ª'ªº indica que o receptor cometeu um erro. Este 
sufixo é o único no tocante a sua ocorrencia tanto em 
substantivos como em verbos. Quando usado no verbo indica 
que o sujeito fez o que nao deveria ter feito, ou deixou de 
fazer o que deveria ter feito. Quando usado no substantivo, 
indica lJlla compara~ao incabível, como em: 
made-mako-ni hiyama me de hasi-ne-#-ni-nihi, di Nawadi - -- .....-.. ___ _ 
ati-na-ro-ke (crian~a-erro+a,to-perspectiva=comentário -
porco=selvagem plural voce=plural escapar-encerramento= 
de=radical-certo+presente-perspectiva=razao-portanto o 
Nawadi dizer-encerramento=de=radical-certo+passado+ 
próximo-perspect iv a=narrat iv a) 

'"Voces sao crian~as, já que deixaram os parcos selvagens 
escapar", di sse Nawadi'. 4 

1.1. Outro uso de avalia,ao em cita~oes. Estes sufixos 
• 

apresentam outros usos, embora suas fun~oes primárias 
sejam: (1) de indicar o grau de responsabil idade que o 
emissor está disposto a assumir sobre a i nforma~ao dada e 
(2 ) de indicar sua fonte de informa~ao ou sua avalia~ao do 
material . 

Um destes usos é o de identificar o receptor de urna 

c ita~ao. Embora esta identidade geralmente nao esteja 
claramente· expressa, o si stema de avalia~ao dá, 
indiretamente, indicios a respeito do mesmo; por exemplo, o 
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narrador precisa ouvir a conversa para poder usar o 
subsistema certo na margem de citacao com a qual ele relata 
a fala. O narrador é o suposto receptor da conversacao que 
ele relata quando o subsistema certo é usado, a menos que 
haja especificacao contrária. Quando se usa -mone 'incerto 
+ relatado + ·real izado', sabe-se que o narrador nao ouviu a 
conversacao mas o sujeito da citacao indireta a ouviu e é o 
suposto receptor, a menos que haja afirmacao em contrário. 

No exemplo que vem a seguir o narrador cita o relato de 
l.IJla fala original. O sufixo -mone 'incerto + relatado + 

realizado' implica que o narrador nao esteve presente 
durante a fala original; mas os participantes me 'eles', -
cujo relato da fala original ele cita, estiveram. A 
presen~a do sufixo -# 'certo + presente' na última margem -
da cita~ao implica que o narrador esteve presente no relato 
subseqUente a fala original. Una glosa completa seria 
entao: •El es me di zem que André 1 hes di sse, 11 

•••• 
11
.' 

••• di Anadere ati-ne-RK>na me ati-na-#-ni (o André - - -
dizer-encerrarnento=de=radical-incerto+relatado+ 
realizado eles dizer-encerramento=de=radical-certo+ 
presente-perspectiva=comentário). 'Eles dizem que André 

d i s se 11 
••• 

11 
• ' 

1.2. Ava11~1o de erros. Há lJ11 sufixo de avaliacao -nika 
'erro + identificacao' que nao segue o teorema de Lowe 
(1969) relativo ao encaixamento de citacoes. Este é o único 
caso em que a avaliacao dentro do conteúdo da citacao 
direta é acrescentada, como se fosse lJTl comentário a parte, 
pelo narrador. Este sufixo de avaliacao acorre somente 
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quando se cometeu lln erro e este foi reconhecido mais tarde 
como em: 
o-ka yibote ama-naka-ni Dareni ati-ne-1-ni Yaimi-ra 
wara-to-na (eu-possessivo marido ser-erro+identifica~ao
perspectiva=comentário Darlene dizer-encerranento=de= 
radie a 1-certo+presente-per s pee ti va= comen t ár i o Jaime-objeto 
pegar-em=d irecao= oposta-encerranento=de=rad ica 1). 
111~ meu marido (estava enganada)", disse Darlene, e agarrou 
o Jaime.' O narrador afirma que Darlene confundiu, embora 
pensasse estar certa, quando disse. 

bade tao-o-ka-ni-ne-nika-ni yara bidi ati-ne (veado 
atirar-eu-instrumento-?-?-erro + identifica~lo-perspectiva 

nao-indio menino dizer-encerramento=de=radical).' "Atirei 
contra um veado (enganou-se)", disse o menino nao-índio.' 
(O menino pensou que tivesse atirado contra um veado, mas 
quando o narrador relata a declaracao, ele . sabe que o 
menino tinha atirado contra um homem.) 

Em cada caso, o sufixo de aval iacao -ni ka 1 erro+ 
identificacao' indica que a declaracao é falsa, embora a 
pessoa que a proferiu nao tinha condicoes de compreender 

• 
tal fato durante a fala. -nika é l.ITla informacao adicional 
fornecida pelo narrador na hora de contar o seu relato. 
aba rekene yana-na-naka-ni, o-na (peixe onda andar-encerra
mento=de=radical-erro+identifica~'áo- perspectiva=comentário 
eu-di zer). 
'"t onda de peixe que vem (estava enganado)", eu disse.' 

Como no exemplo acima, geralmente aquele que comete um 
erro reconhece-o mais tarde. Além disso, em todas as 
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ocorrencias até agora documentadas, a própria cita~ao é 
provavelmente apenas o pensamento atribuído ao agente, em 

vez da fal a real. Os fal antes jamamadí nonnalmente nao 

fazem distincao entre o pensamento relatado e a fala 

relatada. Aparentemente, o narrador usa urna cita~ao deste 

tipo para explicar as a~oes da pessoa envolvida. 

2. DEFINICAO DE CITACnEs. Na língua jamamadí, urna cita~ao 
é a reportagem de qualquer fala ou pensarnento que tenha 
r.onteúdo definido e contenha algum verbo referente a falar 

ou pensar. A identifica~ao daquele que fala ou pensa 

costuma aparecer logo depois do conteúdo da cita~ao. 

Urna cita~ao direta consiste normalmente numa repeti~ao 

exata daquilo que alguém disse. Há, porérn, duas exce~oes: 

(1) Quando o narrador cita as palavras de alguém que falava 
outro idioma, a tradu~ao aproximada é dada em fonna de 
cita~ao direta. Neste caso, o narrador usa o sufixo de 
avalia~ao que ele achaque o falante original iria usar 
nestas circunstancias. (2) Quando há erro na declara~ao 

original. (V. Se~ao 1.2. Avalia~ao de erros.) Neste caso, 
sornen te a aval i a~ao 

, 
e para mostrar que fo i al ter ad a, 

eng ano. 

Urna cita~ao indireta consiste na repeti~ao aproxi_mada 

daquilo que alguém disse. O narrador muda o sufixo de 

avalia~ao, os referentes pessoa1s, e 
referentes a tempo e cenário, conforme 

si tua~ao. 

os elementos 
a sua presente 

No caso de cita~oes diretas, o em1ssor as vezes nao se 
identifica aDertamente; o contexto, porém, tira toda a 
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ambigüidade sobre a sua identidade. O emissor é o sujeito 
da ora~ao que precede a cita~ao. 

Sao tres os critérios que distinguem qualquer cita~ao 
indireta da direta: 

l. Se apenas -mona 'incerto +relatado+ realizado' ou 
-bona 'incerto +relatado+ nao-realizado' sao usados como 
sufixos de avalia~ao dentro do conteúdo de urna cita~ao; 

esta é normalmente indireta. Se se usa qualquer outro 
sufixo de avalia~ao, isoladamente ou com estes sufixos, a 
cita~ao é sempre direta. O uso deste primeiro critério 
caracteriza 95% das cita~oes indiretas. 

2. Se se usa llTI pronome dentro do conteúdo da cita~ao, 

a rela~ao do referente do pronome como sujeito do verbo 
-ati 'dizer' mostra se a cita~ao é direta ou indireta. Se 
o- 'eu' aparece no conteúdo da citacao referindo-se a mesma 
pessoa que o sujeito do verbo 'dizer', a citacao é direta. 
Se o- 'eu' se refere a outra pessoa, a cita~ao é indireta. 
Se ti- 'voce' aparece no conteúdo da citacao referindo-se 
ao receptor do verbo ~ dizer', a cita~ao pode ser direta. 
Referindo-se ti- 'voce' a qualquer outra pessoa, é sempre 

~ 

cita~ao indireta. Se!!..:-_ '3~ pessoa do singular' é usada no 
conteúdo da citacao referindo-se ao sujeito do verbo 
'dizer', a citacao é sempre indireta. Referindo-se #- '3~ 

pessoa do singular' a qualquer outra pessoa, pode ser 
di reta. 

3. O sufixo de perspectiva que acorre em posicao final 
de verbo é também útil porque geralmente está presente nas 
cita~oes diretas e ausente nas indiretas. 
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2.1. Designa,ao dos pronomes e responsabilidade da 
avalia,1o nas cita,oes. Tanto nas citacoes diretas como nas 
indiretas, a designacao de pessoa dos pronomes provérn da 
acao perfonnativa do verbo de fala mais próximo que domina 

· a citacao direta. Para urna discussao mais ampla do assunto, 
veja Perrin (1974). 

Este principio pode também ser aplicado aos sufixos de 
aval iacao, na língua .]amamadí. Primeiramente, ternos o 
sujeito do verbo de fala em citacoes diretas, cujo 
julgamento se reflete na avaliacao dentro do conteúdo da 
citacao direta. No exemplo seguinte, # 'certo + presente' -
indica a avaliacao feita pelo Joao, o emissor, como sujeito 
da acao 'dizer' no seu relato sobre a cobra; enquanto que 
-mari 'certo + passado + remoto' indica a avaliacao do 
narrador sobre o fato de que Joao falou alguma coisa. 

maka iti-#-ni di Oyari ati-ne-mari-ka (cobra -- -
sentar-certo+presente-perspectiva=comentário o Joao 
dizer-encerramento=de=radical-certo+passado+re110to
perspect i v a=narrat i va). '"01 he 1 á urna cobra! 11 di sse 
Joao.' 

Em segundo lugar, é o sujeito do verbo de fala nas 
citacoes diretas que neutraliza a avaliacao do conteúdo de 
qualquer citacao indireta, nela inclusa, sendo que ele nao 
se responsabiliza pela veracidade do conteúdo da referida 
citacao. 

No exemplo que se segue, -ro 'certo + passado + 

próximo', no verbo 'dizer', indica que o próprio Mano ouviu 
a fala de Waldemara, e, portanto, sabe quem falou. -mona 
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'incerto +relatado+ realizado' indica que Mano apenas 

ouv1u de Waldemara que Bidi tem um nariz grande, e está 
relatando a opiniao dela, sem afinnar ou negar. 

Bidi widi nafi-tee-1110na a-ati-ro-mani Mano ati-ne-#-ra 
(Bidi nariz grande-acostumadamente-;ncerto+relatado+ 
realizado reduplicacao-dizer-certo+passado+pr6x;110-
perspectiva=declarativa,Mano dizer-encerramento=de= 
radical-certo+presente-perspectiva=enfática). 'Mano 
disse: 11 Ela (Waldemara) disse que Bidi tem nariz 
grande" . 1 

3. NEUTRALI~lo DE AVALI~. Nas citacoes diretas, há 
todas as possibilidades de avaliacao dentro do contéudo da 
citacao. Porém, no uso das citacoes indiretas, há apenas 
duas opcoes: -mone 'relatado+ realizado' e -bone 'relatado 
+ nao-realtzado'. 

Deve notar-se que nem todas as citacoes diretas sao 
transfonnáveis em citacoes indiretas. Qualquer citacao 

._ 

direta que tem sufixo do subsistema 'certo' se transfonna 

facilmente em citacao indireta. Qualquer citacao direta que 
temo sufixo do subsistema 'incerto' pode transfonnar-se em 
citacao indireta, porém, o mais freqüente é pennanecer 
direta. Qualquer citacao direta dos subsistemas 'opiniao 
avaliativa' e 'erro' nao pode ser transfonnada. 

No exemplo seguinte, sendo indireta a citacao, o sufixo 
de avaliacao é -bone 'relatado+ nao-realizado'. O emissor 
podía ter usado o sufixo -bana 'certo + futuro+ próximo', 
-ba 'certo + futuro+ remoto' ou -awi 'dúvida' numa oracao 
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independente. A exata intencao do emissor é obscurecida, ou 
mais exatamente, neutralizada, quando a citacao se torna 
indireta. 

Di Aoda, di Nene, me na me kama-ke-bone, me ----- - _ _..._ -
ati-na-110ne-ni, .•• me ati-na-ni. (a Alda o Nene eles - -----
também eles vir-aqui-incerto-relatado-nao=realizado eles 
dizer-encerramento=de=radical-incerto+relatado+ 
realizado-perspectiva, .•• eles dizer-encerramento=de= 

radical-perspectiva). 'Eles dizem que Alda e Nene dizem 
que vao chegar aqui. 1 

Já que fica obscurecida ou neutralizada a intencao 
exata do emissor nas cita~oes indiretas, usa-se com muito 
mais freqüencia as cita~oes diretas quando a avaliacao do 
emissor nao é facilmente inferida do contexto. Por exemplo, 
um homem quando retorna da caca costlllla falar das suas 
experiencias no tempo presente, como testemunha ocular. 
Outra pessoa que relatasse imediatanente a fala dele 
poderia usar as citacoes indiretas sem grande perda do 
conteúdo da informacao para o receptor, pois este está 
ciente da avaliacao da fala original, sendo que v1u a 
testemunha ocular, que é o cacador, chegar. 

4. ~DO USAR CIT~S DIRETAS. As citacoes diretas sao 
usadas em narrativas para mostrar as opinioes avaliativas 
de outras pessoas, que nao o próprio narrador. No exemplo 
seguinte, Nawadi avisa ao narrador e a outro homem que eles 
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fizeram alguma coisa errada. Ela prossegue, fazendo lJlla 
ccxnparacao entre eles e Manerino: 

bore-•ako-ni hiyama me de hasi-ne-ni-nihi si-siba-•ar; - --
Manerino hiyama me-ra tao-ne-•ata ohariri hi-ka hiyama 
me abo-i me iso-hi-nade-•aro-ra. Nawadi ati-na-ro-ke ----
1 "Voces sao imaturos erro+a,10 j á que voces deixaram 
escapar as queixadas. Manerino está bem. 
certo+passado+rE110to; ele, sozinho, atirou 
;ncerto+suposto contra as queixadas. Eles fizeram um 
monte certo+passado+rEllOto das queixadas dele 11

, disse 
Nawadi certo+passado+próxi110'. 

As citacoes diretas sao também usadas em narrativas 
para ccxnunicar um plano de acao, uma proposta ou um desejo, 
cano "Vamos pescar! 11

• A proposta é entao confirmada por urna 
resposta afirmativa ou por urna declaracao da própria acao: 
aba bidi me ai waka-na-mata-hi aba bidi me oda waka-na-maro -- - --- .__.._ - -
'"Vamos apanhar alguns peixinhos! 11

; apanhamos alguns 
peixinhos'. Aqui, a proposta é dada numa citacao direta sem 

.. 
a mencao do verbo de fala ou do emissor, mas seguida 
diretamente pela declaracao da própria acao. 

As citacoes diretas sao também usadas para apresentar 
fatos e idéias sob o ponto de vista do emissor. O conteúdo 
de urna citacao pode ser extenso, chegando as vezes a compor 
um discurso inteiro. Numa citacao muita longa, o narrador 
poderá, de vez em quando, fazer l.ITla parentese para colocar 
os seus próprios pensamentos e apresentar o seu ponto de 
vista sobre os fatos. 
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No próximo exemplo, a primeira parte da história é 

contada do ponto de vista de Afo. Neste caso, nao fica 
claro, até quase o final da narrativa, que a mesma é urna 
cita~ao direta. O receptor supoe ser o narrador o agente 
por causa do uso de sufixos de avalia~ao que mostram 
certeza; mas quando a margem de cita~ao, quase no final da 
história, informa que tudo o que precede se aplica ao 
sujeito do verbo 'dizer•, e nao ao narrador, entao fica 
esclarecido quanto ao quadro de personagens. Após a 

identifica~ao do emissor o resto do texto é relatado 
segundo o ponto de vista do narrador. 
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111 Escutem! Escutem-me, nadadores: a sucuri é muito 
assustadora. 

'Eu estava jogando peda~os ci'e fruta na água. Estava 
na margem, jogando peda~os de fruta na água (para atrair 
peixe). Fiz urna tocaia e fiquei atrás dela; vinha vindo 
o que parec1a ser lJTla onda de pe1xe, mas nao era. 

Pensei, "Aí vem urna onda de peixe; mas nao foi ! 11 Apanhei 

logo Lllla flecha, porém o que pensava ser um pe1xe era 
urna sucur1 que vinha perto da margem, e eu fiquei 
olhando. Pensei, "Devo atirar contra el a?11 Mas, "É urna 
cobra só, 11 eu dísse erroneamente. Oepoi s veio outra 
onda com outra sucur1, ela segu1u logo atrás da 
prímeira, e subiu o rio. Entao outra apareceu, passou, e 
subiu o rio. Fíquei lá, e depois veio outra e foí r10 
ac1ma. Estava assustado, mas permanecí ao lado da água. 
"Pode ser a última," pen se1. Fiquei lá, tremendo, 

enqu anto aparecía nova onda de sucur1. Vínha pela 

margern. Tínha a cauda ierida. Vinha pela margem, e eu 



saí correndo. Corrí, corrí. Subí a colina e desci na foz 
do Igarapé Preto; aí eu sentei e tomeí rapé. "Eu quís 
atirar contra o peixe, mas a sucurí me espantou, 11 dísse 

Afo.' 
'E assim Afo tomou rapé, e entao ele foi córrego 

abaixo e ca~ou lontra. Ele atirou contra urna lontra numa 
pequen a 1 agoa (nao no igarapé). El e at irou contra a 
lontra e seguiu atrás dela. A lontra nao morreu, mas 
mergulhou no lgarapé Preto. "Puxa! Atirei contra ela, 
mas ela nao morreu. Para grande espanto meu, ela 
escapou!", disse Afo. Ele ficou zangado e voltou.' 

Em outros textos, o anissor é mencionado com 
freqüencia, e o texto se apresenta em seqüencia de cita~oes 
menores. Neste caso, o narrador é livre para acrescentar os 
comentários que achar convenientes, do seu ponto de vista, 
entre urna cita~ao e outra. 

4.1. ldeofones. Os ideofones sao semelhantes, na sua 
forma, as cita~oes diretas. Estas sao seguidas geralmente 

-. 
do verbo 'dizer' e seu sujeito, o que também pode acontecer 
com os ideofones. Diferentemente das cita~oes norma1s, os 
ideofones sao sempre precedidos de urna ora~ao que revela a 

origem do ideofone, e contém um verbo que se relaciona com 
o mesmo. Os ideofones nao tem afixa~ao, e as vezes fogem 
dos padroes fonológicos normais. 

f ai awi yome me moa-ka-na-maro-m kobobo bio bio bio bio - - - --------
hao hao hao wao wao yome ~ ati-na-maro-ke (assim anta 
cachorro plural acordar- instrumento-encerramento=de= 
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radical-certo+passado+remoto-perspectiva 
S011=de=cachorros=que=ladra11,cachorr9 plural 

· dizer-encerr<lllento=de=radical-certo+passado+remoto
perspectiva=narrativa). 'Assim os cachorros acordaram a 
anta. 11 Au, au, au, 11

, ladraran os cachorros.' 

A rel a~ao entre o verbo ~ 1 acordar' e o sorn dos 
cachorros consiste na declara~ao do narrador de que a anta 
acordou, baseando na evidencia que ele ouviu os cachorros 
l adrarern. 

5. QUANDO USAR CIT~ES INDIRETAS. Nos casos em que é 

irrelevante a seqüencia temporal, qualquer cita~ao usada 
será nonnalmente indireta. Quando se relata urna fala fora 
da seqüencia temporal, qualquer cita~ao usada será 
nonnalmente indireta. No exemplo seguinte, o narrador 
descreve, minuciosamente, urna discussao entre Waldemara e 
Mano. As cita~oes sao apresentadas na seqüencia em que 
ocorrerem e cada urna, portanto, é direta. 
relata sobre o que Waldemara disse ; 

e 

Mas o que 
tirad o de 

Mano 
urna 

declara~ao feita algumas semanas antes. Por esta razao, é 

apresentado em forma de cita~ao indireta. Mano nao está 
relatando urna seqüencia de fatos nos quais figura a fala de 
Waldemara. 
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f ai di Bidi Wademara bide-ra idi-basa-bone - - --------------
ati-na-toha-ro-ho Mano ati-na-#-ne (assirn a Bidi ______ ....._ 

Wal de1nara fil ha-objeto apanhar-separar-incerto+ 
relatado+nao=realizado dizer-encerramento=de=radical 



-ter-certo+passado+próxiAK>-perspectiva Mano 
dizer-encerramento=de=radical-certo+presente
perspectiva=comentário). 'Mano disse: 11 Waldernara disse 
que ela iria tirar sua filha de Bidi".' 

Para mostrar que o conteúdo tem lJTia importancia 
especial para o narrador, a cita~ao pode aparecer nas duas 
fonnas - primeiramente em fonna indireta, seguida da fonna 
di reta: 

Si ko me-ra ati na-fana-tee-mona-ra: 11 me o-na-fani-ya, - ---------
Bida o-na-f ana, Tameribi o-na-fana, me-ka yibote me eye --
me wina-tee-ba-m11 Sikinaso ati-nihi-tee-mona ati-na-ra -
(Chico elas-objeto dizer causar-casar-acosttJTladamente-
incerto+rel atado+real izado-perspectiva" el as 

eu-causar-casar-ternporal, Bidana eu-causar-casar Tanelibi 
eu-causar-casar elas-possessivo marido eles com eles 
morar-acostumad amente-certo+fut uro+remoto-perspect i va" 
Chico di zer-perspect iv a-acostLmad amente-i ncerto-
rel atado-realizado dizer-encerramento=de=radical
perspectiva). 'Chico disse que ele as faria casar: 
"Quando eu as fizer casar, farei a Bidama casar e farei 
a Tamel ibi casar'· mas será que el as vao morar com seus 
maridos?", (Waldemara) disse que Chico disse'. 

Na maior parte do discurso o narrador, Raimundo, 

relato u cada fato lJTia vez só. Neste 
, 

caso, porern, as mo~as 

referidas sao suas filhas e em sua repeti~ao está implícito 
'notern bem o que dizem sobre minhas filhas'. Em out ro 
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momento do arglJllento, o filho dele é mencionado, e Raimundo 
repete também aquel a cita~ao. 

o ~ e na mai s coml.ITI das cita~oes indiretas uso 

conversa~ao, em resposta a pergunta, 11 0 que foi dito? 11
• 

Neste caso, a pessoa que responde extrai as palavras do 
emissor da seqüencia dos fatos, que é a razao fundamental 
da cita~ao indireta. 

eme ti-ni-ti? ti-kama-bone o-na-#-ni. (o=que voce-dizer--
pergunta voce-vir-incerto+relatado+nao=realizado eu 
di zer-certo+presente-perspect iv a=comentário) 1 11 0 que 
voce disse?" "Eu disse que voce devia vir. 111 

5.1. C1ta,3es 1ndiretas de inten,10. Há um tipo de cita~ao 
indireta na qual o emissor da cita~ao e o sujeito do 
conteúdo da cita~ao sao obrigatoriamente os mesmos. Nao há 
afixa~ao no verbo ati 'dizer'. Ao invés disso, o verbo ati - -
'dizer• vem imediatamente antes do verbo principal. O tempo 
do verbo é passado, mas a a~ao pode ser passada ou futura 
em rela~ao ao tempo em que a cita~ao foi feita. No exemplo 
abaixo, a a~ao kaa 'cortar' foi futura no momento de fala 
expressa por 'dizer', mas o tempo verbal de 'cortar' e sua 
avalia~ao sao adequados ao verbo 'dizer'. 

26 

fai hina-ka aki Kanamara ati kaa-na-mone-ni (assim - -----
el e-possessivo av.ó Kan amara dizer cortar-encerramento= 
de=radical-incerto+relatado+realizado-perspectiva= 
comentário) 'A avó dele, Kanamar·a, disse que ela iria 
cortar (o cachorro).• . 



Há lJTla outra maneira de descrever o que ocorre no 
exemplo anterior. Considere-se, primeiranente, a declaracao 
integral, sem elipse, que seria: 'A avó dele, Kananara, 
disse-incerto+relatado+realizado que ela, Kananara, iria 
cortar-incerto+relatado+nao=realizado o cachorro.' Já que 
os sujeitos das duas oraco~s sao co-referenciais, omite-se 
o segundo. Também a afixacao no verbo kaa 'cortar• na 
oracao complementar 
'cortar• é aleado 

é suprimida, e o radical do verbo kaa -
ao sintagma verbal principal, e a 

afixacao de ati 'dizer' está agora no sintagma verbal ati 
kaa 'dizer cortar'. Neste caso, suprime-se a afixacao de -
kaa 'cortar', assim como o sintagma nominal 'cachorro', 
po1s foi introduzido anteriormente como tópico, e por esta 
razao nao se repete. 

SN 

# avo 
Kan amara 

I 
s 

V 

di zer 

[
aval i a~ao 1 J 
perspectiva1 

s 

SN V SN 

[Kan amara] cortar [cachorro] 

Í a v al i a~ ao 2 ] 
Lperspect iva2 
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NOTAS 

l. A 1 íngua j ananadí pertence ~o tronco aruak e é fal ada 
por lll1 nÍJnero indeterminado de pessoas ao longo do Rio 
Purus, no Estado do Pmazonas. O dialeto em análise 
compreende a 100 falantes aproximadanente, que moran um 
pouco acima da cidade de Lábrea. Os dados para o presente 
estudo forcrn colhidos durante as viagens de pesquisa no 
canpo, nos anos de 1963 a 1976, sob os auspicios do 
Instituto Lingüístico de Verao, de acordo com o seu 
convenio com o Museu Nacional do Rio de Janeiro e 
autorizacao da Fundacao Nacional do fndio. O autor 
agradece aos Drs. Joseph E. Grimes e Robert A. Dooley, do 
Instituto Lingüístico de Verao, pela valiosa colaboracao 
prestada durante o Seminário de Lingüística, em Porto 
Velho, Rondonia, no qual se elaborou o presente trabalho. 

2. A distincao entre as oracoes dependentes e 
independentes e entre os verbos finais e nao-finais é 

necessária a este estudo. A distincao entre as oracoes 
dependentes e independentes equivale a distincao entre 
subordinada e coordenada. Normalmente, um verbo nao-final 
nao pode ocorrer em posicao final de período, sendo que um 
verbo final geralmente ocorre em posicao final de período, 
mas tambérn pode ser seguido de outro verbo final ntJna 

relacao coordenada, ou por urna oracao explicativa numa 
relacao subordinada. Todo verbo nao-final pode ser 
transfonnado em verbo final, mediante o acréscimo de um 
sufixo do sistema de avaliacao e lll1 sufixo de perspectiva, 
se for apl icável ao caso. 
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3. Parece que -nete e -kaba pertencem ao sistema de 
aval iacao, provavelmente no subgrupo de opin-iao aval iativa; 
mas, até hoje, nao se sabe bem onde se encaixam, nem se há 
outros membros raros do sistema, ainda nao-identificados. 

4. Os fonemas da l íngua j amamad í sao: vogais a e i o; _.._ __ 
oclusivas surdas t k; oclusivas sonoras pré-glotalizadas b -- -
d; fricativas f s; nasais m n h (esta última freqüentemente - -- __ ,_,. 

é suprimida de urna sílaba átona, ficando apenas a 
nasa 1 i zacao); ressoantes !!. .!:. y. O fonema I si é [ ts] em 
pos i e ao in i c i a 1 de pal av r a; / f I é [ ~ J ; / r / é [ 1 ] em 
posicao inicial e antes de vocóides anteriores, e [ t] em 
outros ambientes. As vogais que ven depois de /mi, /ni e 
lhl sao nasalizadas. A acentuacao cai alternativamente, t.nna 
sílaba sim e outra nao, a partir da primeira. A acentuacao 
do período inteiro cai na raiz verbal, modificando em 
algllllas palavras o padrao de acentuacao alternante. A , 
entonacao que marca o final de um período é um glide 
decrescente, simbolizado por um ponto(.). A entonacao 
medial de ll11 período é u~ glide crescente, simbolizado por 
urna vírgula(,). 

BIBLIOGRAFIA 

GRIMES, Joseph E. The thread of discourse. Janua Linguarum, - -
Minor, Haia, Mouton and Co., 1975. 

LOWE, Ivan. An algebraic theory of English pronominal 
reference. Semiotica, 1969, 1(2), 397-421. 

29 



PERRIN, ftt>na. Oirect and indirect speech in Mambila. 
Journal 2f Linguistics, 1974, 10(1), 27-37. 

30 



DAVID LANDIN 

Os textos karitiana, até agora coletados, enquadram-se 
em tres grupos: narrativas históricas, lendas folclóricas e 
falas relatadas.1 Os tres tipos sao distintos entre s1 
pelas ora~oes e outros elementos que ocorrem nos referidos 
textos. As ora~oes narrativas sao encontradas apenas nas 
narrativas históricas e texto de lendas folclóricas. As 
lendas folclóricas propriérnente ditas distinguem-se dos 
outros textos, porque essas empreg<1J1 dois modais: sarut 
'eles dizem' e om 'parece' .2 o terceiro tipo de texto -- as -
falas relataáas -- é composto inteiramente de ora~oes 
ideofonicas e ora~oes da fala relatada, e nao contérn 
ora~oes narrativas. As ora~oes ideofonicas e as oracoes da 
fala relatada podem ocorrer nos outros tipos de textos. Os 

~ 

textos narrativos de lendas folclóricas foram os escolhidos 

para estudo, tendo como critério os seguintes fatos: 1) 
constituem a parte principal do presente corpus dos textos 
existentes e 2) contem todos os tipos de oracoes. 

Os tres tipos de ora~oes: as narrativas, as ideofonicas 
e as de fala relatada sao as mais freqüentemente 
observadas, perfazendo lJTI total de mais de 70% dos textos 
das lendas folclóricas. Cada um destes tipos de or.acoes 
transmite tina informa~ao e.speci'fica dentro do texto, e cada 
um deles tem sua estrutura peculiar. Há também um 
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entrosamento entre os tres tipos de ora~oes aquí 
mene ionados. 

l. QRACOES NARRATIVAS. A maior parte da infonna~ao sobre 
os eventos é encontrada 
ou seja, sao as ora~oes 
realmente aconteceu. 

nas oracoes narrativas de um texto, 
narrativas que expressam aquilo que 
As oracoes ideofonicas também 

transmiten infonna~ao sobre os eventos, mas de urna maneira 
mais vívida. Em contraste, as ora~oes integrantes da fala 
relatada narranr (a maneira de informacao colateral) aquilo 
que talvez as pessoas fariam ou nao. Todas as oracoes 
narrativas contero o prefixo verbal na- 'narrativo', que 
apresenta a fonna naka- antes de verbos acentuados em 
posicao inicial. Un outro tra~o distintivo é que as ora~oes 
narrativas sempre empregMi o tempo passado do verbo, 
indicando assim que o evento é passado, e que ele realmente 
aconteceu.3 As fronteiras das ora~oes narrativas sao 
marcadas por um contorno de entona~ao decrescente. A fonna 
nuclear das ora~oes narrativas é lll1 só verbo com flexa~ 

narrativa no passado, possivelmente complementado por l.Jlla 
flexao que indica repeticao através do uso do suf.ixo -oko 
•novamente•. Este sufixo é empregado ao se realizar urna 
a~ao semelhante a tJTia outra narrada previamente. 

1) +~(ka) +Raíz verbal ± Repetitivo+ Tempo passado 
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nlka-heren-oko-t 
(narrativo-sair-nov~ente-passado) 

'Eles saíram novamente.' 



nlka-ho-t 
(narrativo-ir-passado) 
'Eles foran. 1 

Há também itens opcionais nas oracoes narrativas: itens 
pré-nucleares e itens pós~nucleares. Os itens pós-nucleares 
fonnam dois grupos: os modais e os nominais. As conjuncoes 
sao pré-nucleares. Os elementos opcionais e obrigatórios da 
oracao narrativa ocorrem da seguinte maneira: 

2) ± Conjuncoes + Verbo ± Modais ± Nominais 

1.1. Modais. Os dois itens que ocorrem em posi~ao modal, 
após o verbo narrativo, sao Om · 'parece• e sarut 'eles ........ 
dizem'. Estes podem acorrer isoladanente ou juntos, naquela 
ordem. Anbos transmiten a infonna~ao de que o emissor nao é 
urna testemunha ocular dos eventos da narrativa. Além disso, 
om afirma que a infonnacao constitui apenas lllla impressao 
~ 

daquilo que aconteceu. Esta partícula ocorre somente nas 
lendas folclóricas. (Em outros contextos há un 
substantivo homófono: om. Este é empregado para ilustrar un ......... 
brinquedo, modelo ou foto.) sarut comprova que a infonna~ao 
é pelo menos de segunda mao. ~ empregado para expressar 
infonna~ao contemporanea de segunda mao nas conversacoes e 
nas lendas folclóricas. lina combina~ao dos dois elementos 
modais indica aos ouvintes que se trata de una narrativa 
mítica. 
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Ocorrencia Média de Modais 
Pós-nucleares em Cada 10 Ora~oes 

10 

7.5 

5 

2.5 

o 
100 200 300 400 

Ora~oes 

Figura l. 

500 600 700 800 

No início de urna lenda folclórica formada por 
oitocentas .. . ocorrenc1as 

ora~oes, 

freqUentes 
há nas primeiras vinte 
de um ou de ambos os 

ora~oes 

modai s 
pós-nucleares, por ser o texto um mito. Nas sessenta 

ora~oes subseqUentes, a freqUencia de ocorrencia ca1 
rapidamente para zero, antes de subir para um nível 
intermediário, como se ve na Fig. l. A queda da freqUencia 
de ocorrencia entre as linhas 450 e 500 coincide coma 
descri~ao de um ataque por parte de outro grupo indígena. 
Aurnentou-se a velocidade da narra~ao neste trecho a fim de 
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indicar que houve excita{;ao e acao rápida. Os exemplos que 
se seguem ilustram o emprego dos modais: 

3) naka-tat-0 o. 
(narrativo-ir-passado parece) 
'El es se foram, segundo a estóri a.• 

naka-pon-oko-t sarut 
(narrativo-atirar-novamente-passado eles=dize11) 
'El es di zem que e 1 e at i rou nov érnente.' 

naka-mkokut-0 C.. sarut 
(narrativo-passar-passado parece eles=dize11) 
'Segundo a estória, eles dizem que ele passou.' 

1.2. Nollinais. Una variedade de elementos nominais, dentre 
eles os sintagmas nominais, os substantivos e os sintagnas 
posposicionais, ocorre depois dos modais. Porém, os 
pronomes nunca ocorrem nas ora{;oes narrativas. Os dados até 
agora coletados indicérn que apenas dois nominais podem 
ocorrer simultaneamente no nivel da estrutura superficial. 

O cenário da narrativa é estabelecido na oracao, 
mediante o emprego de locativos. E, as cenas sao mudadas 
através do emprego de outros locativos e de sintagmas 
temporais: 

4) naka-tat-0 sarut Tatu pete.-pip 
(narrativo-ir-passado eles=dizem Tatu pet!ll-locativo) 
'Eles dizem que Tatu foi ao lugar da fruta peten.' 
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masog naka-ho-t keremnay 
(e=assim narrativo-ir-passado madrugada) 
'E assim, eles foram de madrugada.' 

masog naka-ho-t taso i-anikiy 
(e=assim narrativo-ir-passado homens os-seguindo) 
'E assim, os homens foram atrás deles (os indios 
bravos).' 

Os participantes sao introduzidos no texto através das 
oracoes narrativas, sendo expressos por nominais que seguem 
o modal. A referencia ao participante é mantida nesta mesma 
posicao.4 

5) apip na-so•o-t sarut opokpita 
(e=entao narrativo-ver-passado eles=dizem índio=bravo) 
'Entao, eles dizem que lJTI indio bravo o viu. 1 

Os aderecos, ou seja, os objetos usados pelos 
personagens das narrativas, aparecem no texto através das 
oracoes narrativas, da mesma maneira que os participantes. 

6) apip na-pusot-0 sarut nukusu-kusop 
(e=entao narrativo-alcancar-passado eles=dizem 
forwigueiro) 
1 Entao, dizem que ele alcancou o formigueiro.• 

Os elementos nominais sucedern aos modais na seguinte 
ordem: 
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7) ± Objeto t Sujeito t Temporal t Locativo 
na-uru-t sarut llOkore-ohün-okopotu i-ota 
(narrativo-vir-passado eles=dizem lan,a-quebrada-parte 
{objeto) dele-parente (sujeito)) 
'Eles dizem que o parente dele veio, carregando lJTia 
parte de lJTia l an~a quebrad a. 1 

masog naka-ho-t kana-taso i-anikiy 
(e=assim narrativo-ir-passado muitos-hollens (sujeito) 
deles-atrás {locativo)) 
'Assim, muitos homens foran atrás deles (para 
peg á- l os) • 1 

masog naka-tat-0 Om pete.t-kün 
(e=assim narrativo-ir-passado parece pet!lt-dire'1o 
( l OC a ti V O ) ) 

'Assim, ele foi na dire~ao dos pés de petem; parece.' 

1.3. Conjun,~es. Há dois grupos de conjun~oes opcionais 
que funcionam coerentemente num dos níveis acima da ora~ao, 
dentro de llTI texto.5 Ocorrem como parte da estrutura da 
ora~ao, antes do núcleo. Entre estas conjun~oes figuran: 

8) Conj 1 apip 'E entao ..• • 
Conj 2 masog 'E assim ••• • amuk 'Depois disso ••• • 

Há mais lJTia conjun~ao, Conj. 3 atukit •como resultado', 
da qual há poucos exemplos. Até este ponto, ainda nao se 
constatou a co-ocorrencia desta com outras conjun~oes. 
Logo, ternos a expansao máxima da ora~ao narrativa: 
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9 ) ( ± Co nj 1 ) ( ± Co nj 2 ) 

+ - + Núcleo + Modais + Nominais 

Conj 3 

apip masag na-egu-t i-osopot 
(e=entlo e=assim narrativo-vanitar-passado 

de 1 e s-c abe 1 o s) 
'Assim, entao, eles vomitaram os cabelos deles.• 

apip anuk naka-ho-t 
(e=entao depois=disso narrativo-ir-passado) 
'Entao, depois disso, eles foram.' 

masog naka-hap-0 go 

{e=assim narrativo-subir-passado sol) 
'As s im, o sol sub i u.' 

atukit na-oku-t sarut flotanh 
(cOlllO=resultado narrativo-matar-passado eles=dizem 
Motanh) 
'Como resultado, flotanh o mato u, di zem. • 

1.4. Ora~ao narrativa corn cornplenento. Há urna forma 
especial de ora~ao narrativa. Nesta forma, o complemento da 

ora~ao narrativa é expresso pela ora~ao fal ada ou pela 
ora~ao ideofonica. Para atender a final idade da estória, a 
forma complementar da ora~ao narrativa indica que tanto o 

ato da fal a como a a~ao transmitidos pelo ideofone, 
realmente, acontecercrn. Assim, o narrador estabelece a 
distin~ao entre o ato da fala em si ~considerando-o como 
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um evento que realmente aconteceu ~ e o conteúdo do ato da 

fala - o qual pode ou nao ter ocorrido. 

Nesta oracao narrativa principal, o verbo postico 

(durrmy verb) ~ 'fazer' é sempre empregado como o verbo 
principal. Há restricoes quanto a expansao da oracao: 

a) apenas IJ1l nominal - o sujeito - pode ocorrer e b) 

dentre as conj uncoes - apenas m~sog 1 E assim .•• 1 pode 

ocorrer. A estrutura da oracao narrativa com complemento é 

a seguinte: 

10) + Oracao de Fal a Relatada 

Oracao Ideofonica 

+ Conj. + Verbo-postico ± 
lt>dais ± Sujeito 

11a11 naka-a-t &n sarut 
(oh~narrativo-fazer-passado parece eles=dize11) 

• 11Oh! 11 
, el e di s se; parece que e 1 es di zem. 1 

terek .naka-a-t tug-taso 
(andar=barulho narrativo-fazer-passado •uitos-homens) 
1 Mui tos homen s for an andando • • 

"uy so'or nim 11 111as0g nlka-a-t 
(nós olhar amanha e=assi• narrativo-fazer-passado) 
'"Olhemos am.anha", eles disseram.' 

2. ~CoES IDEOFONICAS. Como acontece em muitas outras 

línguas do tronco tupi, a língua karitiana tem IJ1l grande 
número de ideofones. Es tes expressam de maneira v ív id a e em 

forma reduzida as aco.es e eventos, os qua1s seri am 
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apresentados de maneira mais prosaica se ocorressem em urna 
oracao narrativa. Os ideofones ocorrem, com freqüencia, 
após lJlla ora~ao narrativa normal, na qual o verbo indica a 
mesma a~ao, tal como é transmitida pelo ideofone que vem 
após o verbo. Os ideofones, contudo, nao devem ser 
considerados como parte da oracao narrativa. A evidencia 
para a consideracao dos ideofones como sendo um tipo 
distinto de oracao nao é conclusiva. Determinados fatores 
sustentam aquele ponto de vista. Ei-los: Primeiro, os 
ideofones tan llTI contorno característico de entonacao 
ascendente. Quando o ideofone vem após urna ora~ao 

narrativa, os dois contornos sao distintos e separados, 
sendo que a entonacao descendente da oracao narrativa é 

seguida de um contorno ascendente ideofone. Segundo, os 
ideofones, freqüentemente, ocorrem em textos separados do 
contexto das ora~oes narrativas. Em casos como estes, os 
ideofones conservam o contorno ideofone de entona~ao, que 
lhes é peculiar. 

Os ideofones sao usados para expressar muitos tipos das 
atividades humanas. Descrevem freqüentemente as acoes 
típicas de lJlla viagem: terek terek terek 'andando,' ho ho, --
'andando'' surup surup •andando'' te te te 'correndo'' - - -
otam 'chegada'. Os sons da voz humana e os sons dos 
instrl.ITlentos musicais -também sao expressos por expressoes 
ideofonicas: turi turi turi ri • som da flauta• , tüg tüg 
'pancadas•, piyo piyo 'sinal de alarme', horororo 'gritos• 
e harararara 'risada'. Os ideofones descrevem diversas 
atividades como: sag sag sag •cortar árvores', satkip 
satkip satkip, 'cortar folhas de palmeira' e nhuru yuru 
yuru 'esfregar ferida feita pela flecha •. 
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Como já se menc1onou na secao anterior, os ideofones 
constituem com freqüencia o complemento de urna oracao 
narrativa com um verbo postico principal. Para cada tipo de 
ora~ao ocorre o contorno normal de entonacao. 

Em Karitiana, os ideofones seguem os padroes 
fonológicos regulares, diferenciando-se dos ideofones de 
algumas outras línguas. As formas onomatopaicas usadas, 
porém, sao padronizadas e nao inventadas arbitrariamente. 
O sentido geral destas é facilmente entendido dentro da 
cultura, mas o significado específico da oracao ideofonica 
é, freqüentemente, completado das seguintes maneiras: a) 
pelo emprego de um sintagma locativo que denota o alvo ~ 
no caso de ideofones no texto sobre urna viagem ~e b) pelo 
emprego de lJT1 sintagma nominal que expressa o objeto ~ se 
o ideofone referir-se a acao de fazer algo. 

11) ho-ho7 ho tog-tog anai-p 
{andando-andando-andando chegando-chegando 
casa-locativo) 
'Eles andaram, andaram, e chegaram a casa.' 

masog naka-ma-t or'ep non-non-non or•epe-tu non-non-non 
or'epe-tu 
{e=assim narrativo-fazer-passado arcos 
pronto-pronto-pronto arco-objeto pronto-pronto-pronto 
arco-objeto) 
'E assim, eles fizeram os arcos. Fizeram muitos arcos. 
Fizeram muitos arcos.' 
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3. ORAC(iES QUE INTEGRAN A FALA RELATADA. Na l íngua 
karitiana, a grande variedade de ora~oes é encontrada na 
área da fal a relatada, dentro das lendas. Contudo, forarn 
identificados certos tipos de ora~oes que ocorrem com mais 
freqUenci a na fal a relatada. Os imperativos e as 
declaracoes sao formados diferentemente. Nas falas citadas, 
há lJll sistema de transitividade que funciona 
dissimul adarnente em oracoes narrativas e ideofonicas. Este 
sistema de transitividade resulta em diferen~as bem 
distintas na maneira em que sao fonnadas as ora~oes da fala 
relatada, havendo padroes grarnaticais transitivos e 
intransitivos para as declara,oes e os imperativos. Além 
disso, há duas classes pronominais. lkna delas funciona com 
verbos transitivos. A outra funciona com verbos 
intransitivos, como ilustra o Quadro l. Os pronomes nao 
ocorrem nas ora~oes narrativas. As ora,oes transitivas tem 
dois participantes que lhes sao inerentes, e as 
intransitivas apenas 
participantes estejarn 

um; embora 
expressos. Sao 

nem sempre estes 
encontrados tarnbém 

participantes nao-inerentes ou periféricos. Mas a estrutura 
das ora,oes onde ocorrem estes participantes é a mesma 
estrutura básica das ora,oes transitivas e intransitivas. 
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Pronomes Pronomes Pronomes Pronomes 

Pré-nucleares Pré-nuc 1 e ares Pós-nuc l eares Pós-nucleares 

I n t r an s i t i vos Transitivos In t r an si t i vos T r an s i t i v o s 
~ 

1 ~ pess do s1ng 'eu' u- - - -un- -un -un 
--

-

2~ pess do s1ng 'voce' - - -
' a- an- -an -an 

3~ pess do sing 1 el e' e 0 ,_ -i 0 
3~ pess do pl 'el es 1 (ou (ou 

substantivo) sub s tan ti v o) 
--

1~ pess do pl 1 nós 1 uy- uyya- 0 0 
-

2~ pess do pl 1 voces' ay- ay ya- 0 0 

Quadro l. Pronomes pré-nucleares e pós-nucleares 



3.1. Oeclara,~es. As declaracoes expressam os fatos e as 
informacoes colaterais.6 Os emissores usam o tempo passado 
do verbo para referirem-se as informacoes dos fatos, ou 
seja, aquilo que já aconteceu. E, quando se referem aos 
fatos no futuro, os emissores expressam a incerteza se o 
fato acontecerá ou nao. Para isto empregam o sufixo verbal 
do futuro -i 'futuro próximo' 
Portanto, as declaracoes em 
informacao colateral. Visto que 

ou -ay 'futuro remoto'. -
tempo futuro transmitem 
nas lendas folclóricas 

karitiana, a maioria das declara~oes relatadas refere-se as 
inten~oes futuras expressas pelos participantes, um grande 
número destas oracoes é colateral. 

3.1.1. Oeclara,oes intransitivas. Em termos estruturai s, 
todas as declaracoes intransitivas recebem o prefixo verbal 
ta- 'declara~ao intransitiva', o qual apresenta a forma 
taka- antes de verbos com acento túnico inicial. Seu único 
participante inerente, o qual é sempre o sujeito, é 
expresso tanto no segmento pré-nuclear como no pós-nuclear 
do verbo, como se ve no Quadro l. Os elementos 
pré-nucleares e pós-nucleares co-ocorrem obrigatoriamente. 
Estes elementos sao sempre pronomes. Há urna excecao no caso 
da terceira pessoa, po1s, o substantivo pós-nuclear pode 
acorrer em lugar do pronome -i. 

12) u-taka-tar-i-ün 

(eu-declara~ao=intransitiva-ir-futuro-eu} 
1 Irei. 1 

44 

-~ 



ta- t ar- i gokup 
(declara,lo=intransitiva-ir-futuro sol) 
•o sol por-se-á.' (cOITi substantivo pós-nuclear) 

ay-taka-a-y 

(voces-declara,ao=intransitiva-fazer-futuro) 
'Voces o farao.' 

ta-ho-t-i 
(declara,ao=intransitiva-ir-passado-eles) 
'Eles foram. ' 

3.1.2. Declara,oes transitivas. Estas sao semelhantes, em 
' termos estruturais, 

com a característica 

participante inerente 

as declaracoes intransitivas , porém, 
adicional de possuirem um outro 
que funciona como objeto do verbo. 

Tal participante é expresso no final da ora~ao, sempre na 
forma de um substantivo. Todas as declara~oes transitivas 
recebem o prefixo na- 1 declara~ao transitiva•, o qual -
apresenta a forma naka- antes de verbos com acentuacao 
tonica inicial. Este prefixo tem forma igual aquel e 
encontrado nas oracoes narrativas, mas no contexto de urna 
fal a relatada é usado para marc ar a transitividade, nao 
distinguida nas oracoes narrativas. O sujeito pronominal do 
verbo ocorre obrigatoriamente no pré-núcleo, mas sendo 
opcional no pós-núcleo do verbo. Como no caso das 

declara_coes intransitivas, o sujeito é sempre um pronome 

(neste caso um pronome tran sitivo). Há a excecao da 
terceira pessoa, na qual pode ocorrer um substantivo 
pré-nuclear em vez de um pronome . 
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13) ün-naka-mhok-i-ün puropeso t&ntO. 

(eu-declara,ao=transitiva-tocar-futuro-eu professor 
violao) 

'Vou tocar o violao do professor. 1 

i-naka-tak-i mi'i 
(ele-declara,ao=transitiva-amassar-futuro awendoi•) 
'Ele socará o amendoim.' 

3.2. Declara~oes enfáticas. Há urna forma especial 
indicadora de uma determina~ao enfática em se fazer alguma 
co1sa. Tal forma combina o prefixo intransitivo ta- com a 

. -
série transitiva de pronomes pré-nucleares. Usa-se esta 
forma enfática igualmente para os verbos transitivos como 
para os intransitivos. 

14) ün-taka-mkokur-i gol 
(eu=transitivo-declara~ao=intransitiva-marcar-futuro 

gol) ~ 

'Vou marcar um go 1.' 

uyya-ta- pop- i 

(nós=transitivo-declara~ao=intransitiva-matar-futuro) 

'Mataremos. 1 

3.3. Imperativos. Na língua karitiana, os imperativos na 
fal a relatada nao sofrem fl exao no tocante ao tempo verbal. 
Mas, a própria natureza dos imperativos denota urna inten~ao 

futura e, por esta razao, eles expressarn informa~oes 

colaterais. Há imperativos transitivos e intransitivos. 
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3.3.l. lllJ>erativos intransitivos. Sao formados pelos 
prefixos 
no Quadro 

pronominais pré-nucleares intransitivos, contidos 
1: a- 'segunda pessoa do singular', uy- 'primeira - -

pessoa do plural' e ay- 'segunda pes so a do plural' - os -
quais ocorrem simultaneanente com um verbo intransitivo 
nao-flexionado. 

15) ay-poguwura 
(voces=intransitivo-ficar=quieto) 
'Fiquem quietos!' 

uy-so'ot 
(nós=intransitivo-olhar) 
'01 hemos!' 

3.3.2. lllperativos transitivos. Estes recebem urn prefixo 
pronominal pré-nuclear transitivo, dentre os apresentados 
no Quadro ·1: an- 'segunda pessoa do singular', uyya--
'primeira pessoa do plural' e ayya- 'segunda pessoa do 
plural' - em posi~ao 'inicial. Este último elemento vem 

. 
sempre seguido de: i- 10, a, os e as'. Os dados até agora 
colhidos nao fornecem exemplos de prefixos reflexivos e 
recíprocos que ocorrem em posi~ao inicial. Mas, tem-se a 
impressao de que serao constatados futur~nente. O verbo é 

transitivo, e nao sofre flexao. O objeto também pode ser 
expresso por um sintagma nominal que acorre depois do verbo 
e do prefixo i-: 
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16} uyya-i-oku 
(nós=transitivo-los-matar} 
'Vamos matá-los!' 

an-i-m'a kutoput 

(voce=transitivo-o fazer •ingau} 
'Fa~ a mi ng au ! ' 

NOTAS 

l. A língua karitiana pertence ao tronco tupi, e a familia 

arikem, segundo Aryon Rodrigues (1968}. É fal ada pelos 78 , 
indígenas que moram no Posto Indígena Karitiana, na reg1ao 
de Porto Velho, Território de Rondonia. Os dados do 
presente estudo foram colhidos entre 1972 e 1976, sob os 
auspicios do Instituto LingUístico de Verao, mediante 

convenio firmado entre esta entidade e a Funda~ao Nacional 
, 

do Indio. 

2. A fonologia karitiana apresenta um sistema de cinco 
voga1s orais e os seus eqüi valentes nasa1s, simbolizados 
respectivamente: a, e, l, o, u e a, e, i, o, ü. A vogal u ----- ----- -
tem o valor fonético de [ 4 J. Há treze con so antes: ]_, .!!_, 
k, m, n, nh, p, r, s, t, w, y, ' . 

....... - --------- As líquidas h, r, w, y - - - -
ocorrem em forma nasalizad a quando cont iguas .. as vog a1 s 
nasalizadas. As consoantes nasai s m, .!!, nh e~ temo valor 
fonético de [ m, n, J1 e !J J quando contiguas as vogais 
nasal izad as ; de [ mb, nd, pdy e 9g J quando precedem vog a is 
orais, e de [bm, dn, dp e 9Q] quando ocorrem depo is de 
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voga1 s orai s. representa [ 1 J . 
previsível na língua karitiana, 
ortograficanente. 

A tonicidade nao é 
mas nao é simbolizada 

3. O tempo passado é indicado pelo sufixo verbal -t com 
alomorfe zero quando o radical verbal tem consoante final. 
O tempo futuro é indicado pelos sufixos verbais: -i (-y -
após llTI radical que termina em vogal) 'futuro imediato' e 
-ay 'futuro remoto' como alomorfe -tay após um radical que -
termina em vogal. 

4. Para uma análise detalhada da referencia dos 
participantes nas l endas folclóricas karitiana, veja o 

Landin ''Semantic Features of manuscrito inédito de 
Karitiana Folk Tales", 
de Verao, Porto Velho, 

R. 
arquivado no 
RO. 

Instituto LingUístico 

5. Para 
, ,, ,, 
urna analise tambem detalhada sobre as conjuncoes, 

v. "As conjuncoes karitiana de nivel superior", R. Landin, 
Série LingUística no. 9, vol. l. 

6. O termo "colateral" refere-se a informacao tipo 
nao-evento ocorrendo em textos contendo intencoes e 
negativos. O termo é extraído de Grimes, 1975. 
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Constituintes Oracionais 
ea Cinta-Larga 

CLIVE D. SANDBERG 

Este trabalho é o resultado de urn estudo sobre as 
oracoes cinta-larga.1 Estas ora~oes sao compostas de tres 
constituintes principais: o sintagma subjetivo, o sintagna 
verbal e o tempo verbal. O sintagma verbal é o único 
elemento oracional obrigatório, sendo facultativos os 
demai s. 

O sintagma subjetivo 
Juntamente com o elemento 
também: (a) o tempo, {b) 
deste e (e) se a acao está 

identifica o sujeito da oracao. 
auxiliar nele incluso, indica 
se há movimento e qual a direcao 
em andamento. O sintagma verbal 

especifica o tipo de acao que está sendo realizada, e quem 
ou o que sofre a acao. O tempo verbal especifica: o 
passado, o passado recente e o futuro. Os adjuntos, tais 
como os locativos e temporais, também podem ocorrer na 

oracao. 
O presente estudo descreve, detalhadamente, os 

principais constituintes da oracao e a ordem de ocorrencia 
dos mesmos, enfatizando a concordancia existente entre 
estes elementos. 

l. O SINTAGMA NOMINAL. O elemento obrigatório do sintagma 
nominal é um substantivo como mepe 'porco' . , , ou 1 paap 
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'canoa•, ou llll pronome.2 Em muitos casos, os substantivos 
apresentam posse obrigatória; entre estes figur<rn as partes 
do corpo e palavras como 'casa• e 'esposa•. A posse é 

expressa pelos seguintes prefixos pessoais: 

1~ pessoa do singular ~oo(N)-3 
2~ pes so a do si ngul at 

3~ pessoa do singular 

1~ pe s so a , i n c l u si v a , do 
1~ pessoa, exclusiva, do 
2~ pes so a do 
3~ pes so a do 

[ óóN-mii J 
[ 0-zááp J 

plural 
plural 

(l~sg-nariz) 

( 1 ~sg-casa) 

(2~sg-mao) 

( 3 ~sg-casa) 

plural 
plural 

[ eeN-pápe] 
[ xi-sááp J 
[ paaN-mii J ( 1 ~P l = i ne l u si v a- n ar i z) 

ee(N)-
Xl-

paa(N)-
too-
-mee y-

taa-
, 

'meu nariz' 
'minha casa• 
'tua mao' 
'a casa dele 1 4 

'nossos narizes• 

A raíz pronominal miya vem sempre precedida de prefixo 
pessoal: oo-miya . (lfsg-pronome) 
(2fsg-pronome) 'tu•. 

'eu' e 
..... ee-m1ya 

O núcleo substantivo pode receber lJTI sufixo de plural 
-eyt: nhéy-éyt (homem-plural) 1 homens 1

; nhap-éyt (flecha-
plural) 'flechas' .5 

Os adjetivos ocorrem como um elemento optativo de um 
sintagma nominal quando o núcleo deste sintagma é um 
substantivo. Una classe adjetival que denota tamanho e 
fonna é composta de sufixos: ipááp-tffy (canoa-grande) 
'canoa grande'; ( canoa-pequena) 'canoa 
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pequena'; maam-ti~p (castanheira-oval) 'castanha-do-pará'. 
Outros adjetivos sao livres, ocorrendo após o núcleo 
substantivo: nhéy iiti (hornero jovem) 'jovem'; zatááp peep 
(metálica=vasilha preta) 'vasilha metálica preta'. 

Urna partícula concomitante pin acorre em posicao final 
~ 

de sintagma com núcleos substantivo e pronominal: nhéy-éyt 
pin ( homem-pl ural também) 'homens também'; ee-miya pin 
(2~sg-pronome também) 'tu também'. 

Os sintagmas nominais podem funcionar, isoladamente, em 
respostas as perguntas, mas, nonnalmente, eles sao partes 
integrantes dos sintagmas subjetivo, verbal e locativo. 

Os sintagmas concomitantes, nonnalmente, ocorrem antes 
dos sintagmas subjetivos: nhéy-éyt pin tóó-maa kaa -
maangngéét í póótto wéél iyo kwooy ááléy ( hcla e. plural tallbém 
l~pl=exclusiva-nao=passado=acontecer lr amanha Porto Velho 
a futuro) 'Os homens e eu iremos a Porto Velho amanha'. Se 
um sintagma temporal ocorre em posicao inicial de oracao 
com verbo intransitivo, o sintagma concomitante segue o 
sintagma subjetivo ou o verbal, quando o verbo principal é 
'ir' ou 'vir': mattet tóó-yá-kaa nhéy-éyt pin p~pa 

too-wííti-tá póótto wééliyo kwooyt kíppoa (ontem 
l~pl=exclusiva-passado=acontecer-lá ho11Em-plural tallbéll 
cedo 1 ~pl=excl usiva-caninhar-1 á Porto Vel ho a passado) 
'Ontem, ben cedo, os homens e eu andamos até Porto Velho.'; 

maangngéétí tóó-maa kaa nhéy-éyt pin póótto wééliyo kwooy 
ááléy (ananha l~pl=exclusiva-nao=passado=acontecer ir 
ho•em plural tallhé• Porto Velho a futuro) 'Amanha os homens 
e eu iremos a Porto Velho'. Comos 
sintagma concomitante permanece 
subjetivo, mesmo que o concomitante 

verbos transitivos, o 
antes do sintagma 

seja precedido de um 
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sintagma temporal: maangngéétí nhéy-éyt pin tóó-maangnga 

maatpé-éy aangnga ááléy ( ananha hoam plural talbm 
l~pl=exclusiva-fazer arco-plural fazer futuro) 'Amanha os 
homens e eu vanos fazer arcos'. 

2. O SINTAGMA VERBAL. Há dois tipos de sintagma verbal, 
dependendo se o verbo neles contido é transitivo ou 
intransitivo. A posicao do sintagma verbal na oracao 
depende, em parte, desta distin~ao entre os verbos. O 
presente trabalho considera apenas a ordem de oracoes que 
expressam declaracoes; nao aborda a ordem das oracoes 
interrogativas e imperativas. 

I 

2.1. Intransitivo. O sintagma verbal intransitivo consiste 
em ll1l radical verbal intransitivo com um prefixo pessoal 
subjetivo obrigatório e Lll1 ·sufixo que indica a dire~ao de 
movimento ou o lugar de acao. Os verbos 'oolo 1 vir 1 e kaa 
'ir' nao receben sufixo. Os prefixos pessoais subjetivos 
sao os mesmos que os prefixos possessivos dos substantivos, 
com exce~ao da terceira pessoa do singular que é aa-, tanto -
no singular como no plural .6 

Os verbos intransitivos com prefixos subjetivos podem 
ser os únicos integrantes de ora~oes c~npletas. Seus 
sufixos sao explicados ma1s adiante: oo-wííti-tá 
(l~sg-andar-lá)'Eu ando lá.'; aa-wííti-tá (J~pess-andar-lá) 
'Ele anda lá.'e paa-wéé-ké (l~l=inclusiva-tomar=banho-em) 

'Tomamos banho. 1
• O prefixo subjetivo normalmente concorda 

em pessoa e número como sintagma subjetivo, com exce~ao da 
terceira pessoa aa- que é empregada quando o sintagma 
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subjetivo é da terceira pessoa do singular ou do plural: 
wanzé-éy aangnga aa-wéé-ké kááléy (mulher-plural fazer 
3!pess-tomar=banho-em futuro) 'As mulheres vao tomar 
banho' • 

Forcrn constatados os seguintes sufixos direcionais: -tá 
1 lá 1

, -ké 'em', -apí 'em dire~ao de' e -tén 'aqui'. O lugar 
onde está o falante é o ponto de referencia destes sufixos, 
a menos que o texto estabelece, 
ponto que representa o lugar 
determinado momento dentro 
(2~sg-sentar-lá) 'Voce se 

(2~sg-tomar=banho-em) 'Voce 

expl icitMiente, um outro 
onde está o talante, num 

do texto: ee-moxóó-tá 
sen ta 

toma 
1 á. 1 

; 

banho 

; ; k# ee-wee- e 
em 1. . . . ' 

oo-wííti-yapí (l~sg-andar-em=dire~ao=de) 'E u ando em 

direcao de ••• ' e ee-moxóó-tén (2~sg-sentar-aqui) 'Voce se 
senta aqui'. 

Os verbos kaa 1 ir' e 1 0010 1 vir 1 sao homófonos com 
aqueles sufixos na parte deste trabalho, a qual aborda o 
elenento 'de movimento do sintagma subjetivo. Na qualidade 
de verbos principais intransitivos, normalmente, eles 
recebem o prefixo pessoal subjetivo. Quando imediatamente 
precedidos de auxiliar, a menos que o auxiliar seja 
maangnga 'fazer', o prefixo é suprimido: waawa maangnga 
nhí-naa aa-kaa (aviao fazer presente-progressivo 

3~ssoa-ir) '0 aviao está saindo agora.'; mattet tóó-yá 
(ontem l~pl=exclusiva-passado=acontecer ir kaa kíppoa 

passado) 'Ontem nós fomos.'; tééneneéya maá nhí-naa 
---"--

aa- • oo lo póótto wééliyo kwóóy-4 (aviao fazer 

presente-progress ivo 3~ssoa-vir Porto Ve 1 ho a- agor.a) 'O 
av i ao v·em a Porto Ve 1 ho agora. 1

; maangngéét í maangnga 
oo-•oolo ááléy (amanha l~sg=fazer l~sg-vir futuro) 'Amanha 
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virei.' e maangngéétí maá •oolo ááléy (amanha l~sg=fazer 

vir futuro) 'Aman ha vi rei 1 
• 

O sintagma verbal intransitivo nonnalmente ocorre após 

o sintagma subjetivo: nhéy-éyt pin tóó-maa kaa maangngéétí 
póótto wééliyo kwooy ááléy (homem-plural também 
l~pl=exclusiva-nao=passado=acontecer ir amanha Porto Velho 
a futuro) 'Os homens e eu iremos a Porto Velho amanha.'; 
wanzét aangnga aa-wéé-ké kááléy (mulher fazer 
3~pess-tomar=banho-em futuro) 'A mulher vai tomar banho.'; 
m~~p aá nhí-naa aa- 1 áála inhii píy-4 (nene fazer 
presente-progressivo 3~ss-cair rede de-agora) 'O nene 
está caindo da rede'. 

Quando o sintagma subjetivo nao contém um id,entificador 

de sujeito livre, o prefixo pessoal subjetivo acorre no 
inicio da ora~ao. Neste caso, o sintagma verbal vem antes 
do sintagma subjetivo: paa-wéé-ké paa-maangnga kááléy 
(l~l=inclusiva-tomar=banho-em l~pl=inclusiva-fazer futuro) 
'Tomaremos banho.'; aa-'áála maá yí-naa inhii píy-4 --(J~ss-cair 3~sg=fazer passado-progressivo rede de-agora) 
' Ele estava caindo da rede'. Mas, se LITl sintagma temporal. 

inicia a ora~ao, a ordem sintática nao se altera: 
maangngéétí paa-maa-kaa paa-wíftí-tá póótto wééliyo kwooyt 

( amanha l~pl=inclusiva-nao=passado=acontecer- lá l's>l= 
inclusiva-andar-lá Porto Velho a) 'Amanha iremos andando 
para Porto Vel ho'. 

2.2. Transitivo. o verbo transitivo recebe um objeta 
obrigatório na forma de um sintagma nominal ou na de um 
prefixo pessoal objetivo prefixado ªº radical verbal . o 
objeto na forma de sintagma nominal • # esta incluido no 
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sintagma verbal~ Os prefixos pessoais objetivos sao os 
mesmos que os prefixos pessoais possessivos dos 
substantivos, com exce~ao da terceira pessoa do singular, 
que é zero. Os verbos transitivos com objetos na fonna de 
sintagma nominal e prefixos objetivos podern constituir 
ora~oes completas: 0-mat'aá (3~sg-trazer) 'Trazendo-o.'; 
mepe wáá ( porco comer) 'Comendo (carne de) porco.' e mattet ----
táá-10010 oo-11at1 aá kíppoa (ontem 3~pl-vir lfsg-trazer 
passado) 'Ontern eles me trouxeram de volta'. 

Observou-se a ocorrencia dos seguintes sufixos 
posicionais com verbos transitivos: -ta 'lá' e -t44t 
'aquí'. O tipo de referencia existente entre estes sufixos 
e os verbos transitivos é semelhante aquel a entre os 
sufixos direcionais e os verbos intransitivos: ká-ta 
(3~sg=cortar-lá) 'cortá-lo lá' e ká-t~~t (3~sg=cortar-aqui) -
'cortando-o aqui'. 

O sintagma verbal transitivo nonnalmente acorre após o 
sintagma subjetivo: mattet nhéy-éyt mepe akka kíppoa (ontem 
homem-plural porco •atar passado) 'Ontem os homens mataram 
um porco.'; ikkóóno maá llOOttop wáá (águia fazer rato -
comer) 'A águia está comendo o rato.'; nakkó maangnga nhéy 

akka kááléy (on~a fazer h011e11 matar futuro) 'A onca vai 
matar o homem.'; niké-éy aangnga paa-wáá (mosca=simulídea 
(borrachudos)-pl ural fazer lfpl=inclusiva-comer) 'Os 
borrachudos es tao nos picando.' e [ óóN-0-kaa J rnepe mat 1 aá 
kínampoa (l~sg-durativo-de=lá porco trazer passado=recente) 
'Eu estava trazendo de lá o parco'. 

Certos verbos transitivos sao precedidos da posposi~ao 

kaayt 'para' que faz parte do sintagma objetivo; quando 
este desempenha o papel combinado de paciente e c~npo: nhéy 

57 



wanzét kaayt tóká (homem mulher a bater) 'O homem está 
batendo na mulher.' e máyt oyt kaayt k44liká (cobra homem a -
morde) 'A cobra morde o homem'. 

O sintagma verbal transitivo precede imediatamente o 
sintagma subjetivo quando -naa 'acao em realiza~ao' ocorre 
no sintagma subjetivo. Nao há ordem de ocorrencia que 
dependa da presen~a de um sintagma nominal subjetivo; 
divergindo assim do sintagma verbal intransitivo. Seguem-se 
alguns exemplos de ocorrencias: 11epe-éy et•aá tóó-yá~kaa 
yí-naa kínampoa (porco-plural trazer l~pl=exclusiva

passado=acontecer-de=lá passado-progressivo passado= 
recente) 'Estávamos trazendo de lá os porcos.'; mepe mat'aá 
nhéy maa-kaa nhí-naa (porco trazer homem nao=passado= -
acontecer-de= l á presente-progressivo) 'O / homem está 

trazendo de lá o porco.'; soosewel píy mepe mat'aá maa-kaa 
nh1-naa póótto wééliyo kwóóy-4 {Roosevelt de porco trazer 
l~sg=nao=passado=acontecer-de=lá presente- progressivo 
Porto Velho a-agora) 'Eu estou trazendo o porco (de lá) de 
Roosevelt para Porto Velho.'; táá-mat'aá maa-kaa nhí-naa 
( 3~pl-trazer l~sg=nao=passado=acontecer-de=lá presente-. 
progressivo) 'E stou trazendo-os.' e nhap aangnga maangnga 
nhí-naa (flecha fazer l~sg=fazer presente-progressivo) 
'Estou fazendo urna flecha'. 

O verbo transitivo maangnga 'fazer' é homófono com urna 
forma do auxiliar: maangngéétí nhéy aangnga maatpé maangnga 
ááléy (amanha homem fazer arco fazer futuro) 'Amanha o 
homem vai fazer um arco'. E, como acontece com a forma 
aux il iar do verbo "fazer", o m- inicial do radical verbal é 

suprimido quando a pal avra antecedente termina em urna 
obstruinte ou em -y: nhap aangnga maangnga nhí-naa {flecha 
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fazer l~sg=fazer presente-progressivo) 'Estou fazendo urna 
flecha.•; maangngéétí nhéy-éyt pin tóó-maangnga maatpé-éy 
langnga áál éy ( ananha homem-p l ural também 1 ~P l =exclusiva
f azer arco-plural fazer futuro) 'Amanha, os homens e eu 
vanos fazer arcos•. 

3. O SINTAGMA SUBJETIVO. O sintagma subjetivo 
,. 
e 

constituido de llT1 a quatro dos seguintes elementos: um 
identificador subjetivo obrigatório, um elemento auxiliar, 
um elemento progressivo e um elemento de movimento. O 
sintagma subjetivo é optativo na oracao. Já foi descrita a 
posicao deste em relacao ao sintagma verbal. 

3.1. Identificador subjetivo. O identificador subjetivo é 

um sintagna nominal ou um prefixo pessoal subjetivo 
prefixado ao auxiliar. Os prefixos pessoais subjetivos sao 
os mesmos qúe acompanham os verbos transitivos (2.1)6: 
ikkóóno maá moottop wáá (águia fazer rato comer) 'A águia -----
está comendo o rato.'; nhéy-éy aá mepe-éy wáá (ho11e11-plural 

- - -
fazer parco-plural comer) 'Os homens estao comendo carne de 

porco.' (exemplos com sujeitos nominai s}, e táá-maa-kaa 
mepe-éy et 1 aá ( Jfpl-nao= passado= acontecer-de= l á 
parco-plural trazer) 'Eles vao trazer os porcos.'; mepe 
mat'aá 8-maa-kaa nhí-naa (porco trazer 3!sg-nao= 
passado= acontecer-de= 1 á presente-progress ivo) 1 El e está 
trazendo o parco. 1 

( exempl os _com prefixos pessoa1 s 
subjetivos). 

O identificador subjetivo é o elemento obrigatório no 
s intagma subjetivo, e pode ocorrer na oracao sem nenhum 
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outro elemento do sintagma subjetivo: nh~y wanzét kaayt 
tóká (homem mulher a bater) •o homem bateu na mulher•. 

3.2. Auxiliar. O auxiliar indica se a a~ao do sintagma 
verbal é passada ou nao-passada, e se esta constituí um ato 
de 11 f azer 11 ou 11 acontecer". 

o significado de 11 fazer 11 é expresso por maangnga e maá, 
nos quais há supressao do m- inicial, quando a palavra -
antecedente termina em urna obstruinte ou em -y. Até agora, 
nao se observou a distin~ao de tempo verbal: maangngéétí 
[ t-mlangnga] 00- 1 0010 ááléy (ananha lfsg-fazer l~sg-vir 
futuro) 1 Amanha eu virei. 1

; maangngéétí maá 1 0010 ááléy 
(ananha lfsg=fazer vir futuro) 'Amanha eu r VÍrei'. Ü 

significado de 11 acontecer11 é ex pres so por yá 1 passado'' maa 
1 nao-passado' .e n-0 1 durativo•; n ocorre quando nao há - -
ocorrencia do elemento de movimento, e 0 ocorre quando há -
ocorrencia daquele elemento. O n se torna em nh quando 

. -
seguido de pal atal. Maa 'nao-passado' suprime seu -
m- inicial, de modo semelhante a maá 1 fazer 1

• O auxiliar - -
funciona como o segundo elemento do sintagma subjetivo: 
ikkóóno maá mottop wáá (águia fazer rato comer) 'A águia -
está canendo o rato.•; nhap aangnga mlangnga nhí-naa 
(flecha fazer lfsg=fazer presente-progressivo) 'Estou 

flecha.'; niké-éy langnga f azendo lJTla 
,, ,, 

paa-waa 
(mosca= s imul idea (borrachudos)-pl ural fazer 1 ~pl= 
inclusiva-comer) 'Os borrachudos 
mepe-éy et'aá tóó-yá-kaa yí-naa 

estao nos 
kínampoa 

pie ando. 1 
; 

( porco-p 1 ur al 
trazer l~pl=exclusiva-passado=acontecer-de=lá passado
progressivo pass ado=recente) 1 Estávamos trazendo os 
porcos.•; maangngéétí maa-kaa aa-wííti-tá ááléy (amanha 
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3fsg=n1o=passado=acontecer-de=lá 3~sg-andar-lá futuro) 
• Aman ha e 1 e andará . • ; [ 6óN-n ] weeytpalááytká kínampoa 
(lfsg-durativo varrer passado=recente) 'Eu estava 
varrendo.' e [66N-0-kaa] mepe mat'aá ~ínampoa (lfsg
durativo-de=lá porco trazer passado=recente) 'Eu estava 
trazendo o parco' . 

Percebeu-se ma1s urna forma de auxiliar, isto é, sa. 
Depois de serem coletados mais dados, é de se esperar que 
esta seja enquadrada na categoria de auxiliares. 

3.3. Movimento. O movimento que se realiza durante lllla 
a~ao ou acontecimento é expresso por meio de dois sufixos 
ligados ao auxiliar: -kaa 'lá' e -'oolo 'de cá', indicando 
respectivanente: movimento em direcao aposta ao ponto de 
referencia e em direcao a tal ponto. O ponto de referencia 
é estabelecido como foi descrito para os sufixos 
direcionais do verbo principal intransitivo. Estes sufixos 
sao homófonos com os verbos kaa 'ir' e •oolo 'vir'. Mas -
aquí sao considerados sufixos, por causa de suas posicoes 
fixas em relacao ao sintagma subjetivo, de seus 

-
significados especiais e de suas formas fonológicas presas: 
mepe-éy et'aá tóó-yá-kaa yí-naa kínampoa (porco-plural 
trazer l~pl•exclusiva-passado=acontecer-de=lá passado-
progress ivo passado=recente) 'Estáv amos trazendo os 
porcos.'; [ óóN-0-kaa J mepe mat' aá k ínampoa 

(l~sg-durativo-de=lá porco trazer passado=recente) 'Eu 
estava trazendo o porco.' e oo-wííti-yapí [ ooN-0-'oolo] 
póótto wééliyo píy (l~sg-andar-em direcao de -
1 ~sg-durat ivo-de=cá Porto Ve 1 ho a) 'Esto u andando em 
dire~ao de Porto Velho'. 
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3.4. Progressivo. Qualquer a~ao em realiza~ao no momento 
da referencia é indicada por l.llla dentre duas palavras, no 
final do sintagma subjetivo: nhi-naa 'presente progressivo' 
é usado quando o tempo referido é o presente, e yí-naa 
'passado progressivo', quando é o passado. O uso de nhi- e 
yi- deve concordar com maa 'nao-passado' e yá 'passado'' 
respectivanente, quando se trata de acontecimentos: nhap 
aangnga maangnga nhí-nla (flecha fazer l~sg=fazer 

presente-progressivo) 'Estou fazendo urna flecha.•; aa-'aala 
maá nhf-nla inhii piy-~ (3~pess-cair 3~sg-fazer 

presente-progressivo rede de-agora) 'Ele está caindo da 
rede.' e m44p aá yf-nla aa-•aala inhii piy-4 (nene fazer 
passado-progressivo 3~pess-cair rede de-agora) •o nene 
estava caindo da rede'. 

No inicio ou no final do sintagma subjetivo pode 
ocorrer llTI sintagma concomitante que, nestas posi~oes, é 

empregado para completar a especifica~ao do identificador 
subjetivo, como já se mencionou no caso dos sintagmas 

nominais. 

4. TEMPO VERBAL. O tempo verbal da ora~ao é expresso pelas 
seguintes palavras, que ocorrem em posi~ao final da ora~ao: 
kippoa 1 passado 1

, kinampoa 1 passado=recente 1 e kááléy 
•futuro'. Se o tempo é o presente, ou se o tempo verbal já 
está subentendido, a partícula temporal no final da ora~ao 
é omitida. A análise feita até agora nao permite 
observa~oes mais específicas sobre a morfología das duas 
partículas de tempo passado. A partícula de tempo futuro 
perde o k- inicial quando precedida de urna palavra que 
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tenni na em ::1_, -yt, ..:.2.. ou .::! . As partículas de tempo 
verbal sao escolhidas para concordar como auxiliar de 
acontecimento: mattet tóó-yá kaa kíppoa (ontem -
l~pl=exclusiva-passado=acontecer ir passado) 'Ontem nós 
fomos. 1

; nhéy-éyt mepe akka kfppoa {homem-plural porco 
matar passado) '8s homens mataram um porco.'; [ óóN-0-kaa ] 
mepe mat'aá kfnampoa (l~sg-durativo-de•lá porco trazer 
passado=recente) 'Eu estava trazendo o porco.'; oo-'oolo 
[ óóN-nh] yí-naa kfna•poa (l~sg-vir l~sg-durativo 

passado-progressivo passado=recente) 'Eu estava vindo.'; 
maangngéétí tóó-maa-kaa nhéy-éyt pin too-wííti-tá póótto 
wééliyo kwooy aaléy (amanha l~pl=exclusiva-nao= 

passado=acontecer-de=lá homem-plural também 
l~pl=exclusiva-andar-lá Porto Velho a futuro) 'Amanha, os 
homens e eu andaremos para Porto Velho.'; paa-wéé-ké 
paa-maangnga kááléy (l~pl=inclusiva-tom~r=banho-em 

l?pl=inclusiva-fazer futuro) 'Tomaremos banho.' e 
weeytpalááytká táá-maangnga nhi-naa 8 (varrer 3~pl-fazer 
presente-progressivo presente) 'Eles estao varrendo'. 

5. ADJUNTOS. Na oracao, ocorrem tanto os sintagmas 
locativos como os temporais. 

5.1. Sintag•a locativo. O sintagma locativo consiste num 
sintagma nominal 

posposicoes sao: 
ma1s t1na posposicao 
kwóóyt 'para', píy 

direcional. As 

'de' e káá 'para -
dentro': ngaala kw66yt (selva para) 'para a selva'; póótto 
wééliyo pfy (Porto Velho de) 'de Porto Velho' e ngaa káá 
(roca dentro) 'na roca'. Se houver ocorrencia do tempo 
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verbal na oracao, o sintagma locativo ocorre imediatanente 
antecedente aquele. Mas nao havendo ocorrencia do tempo 
verbal, o sintagma locativo ocorre em posicao final na 
oracao: maangngéétí tóó-maa-kaa nhéy-éyt pin too-wííti-tá 
póótto wééliyo k"'°°y ááléy (ananha l~pl=exclusiva-nao= 

passado=acontecer-de=lá homem-plural também l~pl=exclusiva
andar-de=lá Porto Velho a futuro) 'Amanha, os homens e eu 
andaremos para Porto Velho.' e iiyip at'aá ngaa píy 
{madeira trazer r~a de) 'Traga madeira da roca para mim!'. 

Se dois sintagmas locativos estao presentes numa 
oracao, aquele que especifica o ponto de origem de um 
movimento aparece no inicio da oracao; enquanto o elemento 
que se refere ao destino da acao é colocado na posicao 
normal, ou seja, imediatamente antes do tempo verbal: 
soose~l píy mepe mat'aá maa-kaa nhí-naa póótto wééliyo 
kwó6y-+ (Roosevelt de porco trazer l~sg=nao=passado= 

acontecer-de=lá presente-progressivo Porto Velho a agora) 
'Estou trazendo o porco de Roosevelt para Porto Velho'. 

A posposi~ao recebe o sufixo -4, quando se emprega os -
seguintes elementos: 

um sintagma locativo 

o progressivo, o presente ou passado ~ 

no final da oracao. Ex: aa- 1 áál a maá -
yí-naa inhii , . 

(3~pess-cair 3~sg=fazer p1y-+ 
passado-progressivo rede de-agora) 'Ele estava caindo da 
rede .' e tééneneéya maá nhí-naa aa-'oolo póótto wééliyo 
kwóó-+ (aviao fazer presente-progressivo 3~pess-vir Porto 
Velho para-agora) •o aviao está vindo para Porto Velho'. 

5.2. Sint•a temporal. 
usualmente, 
normalmente 
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O sintagma temporal consiste, 
palavra temporal, que ocorre 

da ora~ao: mlangngéétí tóó-maa-kaa 



nhéy-éyt pin too-wííti-tá eóótto wééliyo kwooy ááléy 
{amanha l~pl=exclusiva-nao=passado=acontecer-de=lá homem
plural também l~pl=exclusiva-andar-lá Porto Velho para 
futuro) 
Velho.' 

'Amanha, 
e yappi 

os homens e 
maa-kaa mepe 

eu andaremos para Porto 
mat'aá ááléy {depois 

l~sg=nao=passado=acontecer-de=lá porco trazer futuro) 
'Trarei o porco'. O sintagma temporal pode também vir após 
o sintagma verbal que contém os verbos 'ir' e 'vir': 
nhéy-éyt pin tóó-maa kaa maangngéétf póótto wééliyo kwooy 
ááléy {homem-plural também l~pl=exclusiva-nao=passado= 

acontecer ir amanhl Porto Velho a futuro) 'Os homens e eu 
lremos a Porto Velho élllanha'. 

Se a palavra temporal indica um dia ou um espa~o de 
tempo, ela pode ser qualificada por urna outra palavra 
temporal a qual especifica urna parte daquele espa~o de 
tempo. Neste caso, a palavra qualificadora segue 
imediatamente a palavra temporal: nhéy-éyt pin tóó-yá kaa 
•attet ptpa póótto wééliyo kwooyt kíppoa (homem-plural 
também l~pl=exclusiva-passado=acontecer ir onte• cedo Porto 
Velho a passado) 'Os homens e eu fomos a Porto Velho ontem 
cedo'. Se, porém, o sintagma subjetivo contém um elemento 
auxiliar, podem ocorrer dois sintagmas temporais. A 
palavra temporal mais genérica ocorre no inicio da ora~ao, 
e a palavra qualificadora de tempo ocorre antes do sintagma 
verbal, onde usualmente nao ocorre urna palavra temporal. 
Ex: mattet tóó-yá-kaa nhéy-éyt pin p~pa too-wííti-tá póótto 
wééliyo k~ooyt kíppoa {ontem l~pl=exclusiva-

passado=acontecer-de=lá homem-plural também cedo 
l~pl=exclusiva-andar-lá Porto Velho para passado) 'Ontem 
cedo, os homens e eu andamos para Porto Velho'. 
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6. CONCORDANcIA. Há vários padroes de concordancia entre 
os elementos da ora~ao. 

6.1. Concorcrancia de prefixos subjetivos. O prefixo 
subjetivo do verbo intransitivo concorda com a pessoa e 
número do sintagma subjetivo: paa-wéé-ké paa-maangnga 
kááléy (l!.,l=inclusiva-tomar=banho-em l!.,l=inclusiva-fazer 
futuro) 'Tomaremos banho. 1

; exceto quando o sinta~a 

subjetivo é da terceira pessoa do plural. Neste caso, o 
verbo intransitivo contétn a terceira pessoa, havendo 
concordancia de pessoa, mas nao de número: wanzé-éy aangnga 
aa-wéé-ké káákéy (mulher-plural fazer 3'1>essoa-tomar= 
banho-em futuro) 'As mulheres estarao tomando banho'. 

6.2. Concordancia de tempo verbal. A concordancia de tempo 
verbal ocorre entre o auxiliar 'acontecer' e a partícula de 
tempo verbal, ou sej a, yá 'passado=acontecer' ocorre com 
kíppoa 'passado' e com kínampoa 1 passado=recente 1

' e maa 
'nao=passado=acontecer' acorre com kááléy 'futuro': mattet 
tóó-yá kaa kíppoa (ontem l~pl=exclusiva-passado=acontecer - -
ir passado) 'Ontem nós fomos .'; mepe-éy et'aá tóó-yá-kaa -
yí-naa kínanpoa (porco-pl ural trazer l~pl=exclusiva-

passado=acontecer-de=lá passado-progressivo passado= 
recente) 'Estávamos trazendo os parcos.' e nhéy-éyt pin 
tóó-maa kaa maangngéétí póótto wééliyo kwooy ááléy 
(homem-plural também l~pl=exclu s iva- nao=passado= acontecer 
ir amanha Porto Velho a futuro ) 'Os homens e eu iremos a 
Porto Ve l ho aman ha' . 

6.3. Concordancia progressiva. Quando se emprega o 
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progressivo, o sufixo -4 ocorre na posposi~ao do sintagma 

locativo, quando este sufixo ocorre em posi~ao final na 
ora~ao: aa- 1 áála maá nhf-naa inhii píy-~ {3~pess-cair - -
3~sg=fazer presente-progressivo rede de-agora) 'Ele está 
caindo da rede'. 

NOTAS 

l. A língua cinta-larga é classificada por Rodrigues 
(1966} como membro da familia tupi-mondé do tronco tupi. É 
falada pelos indígenas que habitarn a área entre as 
cabeceiras dos rios Roosevelt e Aripuana, em Mato Grosso e 
Rondonia. 

Desde julho de 1971, o autor fez várias visitas de 
pesquisas lingüísticas 

abrangendo um espa~o de 

ao Posto 
tempo de um 

Indígena 
ano. O 

Roosevel t, 
Instituto 

Lingüístico ' de Verao patrocinou estas pesquisas, sendo as 

mesmas autorizadas pela Funda~ao Nacional do fndio. O 

presente trabalho é fruto de um Seminário de Lingüística 
realizado em Porto Velho, no Instituto Lingüístico de 

Verao, sob a dire~ao do Dr. Joseph E. Grimes. A presen~a de 
Bichuve, Iabatena e Valdo, em Porto Velho, durante a 
realiza~ao deste seminário, foi fato de suprema importancia 
para a elabora~ao deste estudo. Muito agradecemos a FUNAI 
por ter autorizado a participa~ao destes tres homens da 
tribo cinta-larga. 

2. O sistema fonológico da língua cinta-larga tem 
obstruintes simples: /p [ ph, p<., p J , s [ Q, tsh, ts' J, 
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t [ th, t', t J , X [ S, ~~h, ~e(. , ~é] , k ( kh, k', k] e 

?/; nasais /m [ mb, m], z [~3', nz], n [ nd, n], r 
[ fld, ¡, f'] e ~ [ 9g, 9]/; obstruintes modificadas /pW, 

~' kW/; ressonantes /w, l, j/. As vogais sao: /i, e, 4, a, 
o/, podendo ser nasalizadas (V). As vogais e consoantes 
alongadas sao interpretadas cano L1T1a seqUencia de duas 
vogais ou consoantes identicas. Distinguem-se dois tons: o 
tom alto é representado por (') e o tom baixo nao é 
representado. Após duas vogais consecutivas can tom alto, 
sern consoante intervocálica, um· tom alto seguinte, 
ocorrendo na sílaba que vern logo após as duas vogais, é 
automaticanente rebaixado a un nivel médio entre os tons 
alto e baixo anteriores. Este novo nivel é o ponto de 
referencia do tom alto. A nasalizacao regressiva comeca 
por una consoante nasal ou vogal nasalizada, e termina na 
primeira obstruinte ou consoante nasal antecedente. Os 
símbolos usados para os fones concord~ com o Alfabeto 
Fonético Internacional (IPA). Os exemplos neste trabalho 
sao escritos com os fonemas, com excecao de: /?, Jl, Q, pw, 

~' kW' 
ty, kw, 

con so ante 

j/ que sao escritos como se segue: _:_, nh, .!!2.' pw, 
1.· No caso de duas vogais consecutivas sem 

intervocálica, ambas sao orais ou nasalizadas, 
embora a nasalizacao seja representada apenas na 
delas. Se lJlla vogal é nasalizada e de tom 
representada por (A). 

primeira 
al to, é 

3. O!! nos prefixos pessoai s , como ~(!i).:. •segunda pessoa 
do singular', indica lJlla consoante nasal homorganica coma 
consoante inicial da raiz nominal ou verbal. Se a raiz 
COITieca por um glotal ou urna semivogal, é suprimida a 
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consoante nasal N: [ ~(Ji)-'oolo J ee- 1 0010 (2~sg-vir) 

'voce vem' e [~(~)-wííti-tá J ~e-wííti-tá (2~sg-andar-lá) 
•voce anda'. Se a raiz comeca por Lma obstruinte surda, que 
nao seja glotal, ou por Lma obstruinte modificada, a 
consoante inicial do radical nominal ou verbal é nasalizada 
quando precedida de_!!: [ ~(~)-sááp] ee-zááp (2~sg-casa) 
•tua casa'; [~(~)-pí] ee-mí (2~sg-pé) 'teu pé' e 
[ ~(!!}-kéétí J ee-ngéétí (2~sg-donnir) •tu donnes'. Tal 
alternancia de consoantes iniciais dos radicais nao se 
limita a prefixos pessoais, mas também tem sido constatada 
em adjetivos presos ao sintagma nominal [ maam-k44p J 
maam-ng44p (castanheira=do=pará-oval) 'castanha-do-pará'. 

Certos substantivos, como [ mffibi J 'meu pé', parecem 
comecar por Lma nasal silábica. Isto resulta da supressao 
das vogais do prefixo oo(N)- 'da primeira pessoa do _ _._ 

singular', mas com a reten~ao da consoante dupla na 
fronteira entre os morfemas. Em tais casos, a palavra é 
escrita fonemicélllente com Lm prefixo pessoal zero, isto é, 
corn urna consoante simples em posicao inicial de palavra: 
[~(!!)-pi J 0-mí ( 1 ~sg-pé) 1 meu pé' • O tom dos prefixos 
pessoais varia e ainda requer análise mais detalhada. 

4. Quando se manifesta apenas L1T1a consoante na fronteira 
entre morfemas, possuindo o outro morfema urna vogal na sua 
fronteira, a consoante é automaticélllente alongada: ee-mápe 
torna-se em /eemmápe/ •tua mao•. Dentro dos morfemas, as 
consoantes alongadas sao escritas como duplas. 

5. ty pal atal se escreve n, no final de urna sil aba. Há 
flutuacao entre yt e y em final de sílaba, de acordo como - -
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segmento seguinte. yt é seguido, normalmente, de obstruinte 
ou de silincio. y é seguido de um som sonoro. 

6. Alguns verbos intransitivos e auxiliares ocorrem com 
zero para o prefixo da primeira pessoa do singular, por 
ma1 s de llll processo que tan muí to em comum com a contra~ao 
do possessivo correspondente, descrito na nota 3: 
[ 8-wéé-ké J (1,sg-tomar=banho-em) 1 eu tomo banho'; 
[ 8-moxóó-tá] (lfsg-sentar-1 á) 'eu me sento'; [ 8-ngéétí J 
(1,sg-donnir) 'durmo' e [ 8-maangnga] (lfsg-fazer) 'fa~o'. 
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As Ora~oes Suruf 

WILLEM BONTKES 

Este estudo investiga as estruturas das ora,aes suruf 1 
comuns, juntanente comos respectivos prefixos pessoais dos 
verbos transitivos e intransitivos. Descreve os ideofones 
que desempenham a fun,ao de núc 1 eo da ora,ao. t abordado 
também o assunto da ergatividade da morfologia verbal. 

l. ORACOES VERBAIS. Analisa-se as ora,oes, tanto as 
tran sitivas como as i ntransitivas, sendo que ambas nao sao 

encaixadas em outras ora,oes. As ora,oes complementares 
encaixadas sao discutidas de maneira resumida na se,ao 1.3. 

1.1. Ora~oes intransitivas. 
intransitiva é IJl1 verbo com 
superficial: 

O núcleo de urna ora,ao 
a seguinte estrutura 

verbo = +prefixo subjetivo +radical verbal 

o-ka: 2 (eu-ir) 'vou' 

e-pf: (voce-com=medo) 'voce está com medo' 
pa-máko: (nós=inclusivo-acordar) 'acordamos' 

Os prefixos pessoais indicam o sujeito do verbo 
intransitivo. Sao eles: 
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o- 'eu' pa- 'nós=inclusivo' 
toy- 'nós=exc 1 us i vo' 

e- 'voce' mey- 1 voces 1 

a- 'e 1 e' a- ' e 1 es' 

Além de conter prefixos pessoa1s que indicam o sujeito 
de l.ITI verbo, urna ora~ao intransitiva pode ter um sujeito 
livre. Este pode ter como núcleo um pronome ou um 
substantivo, terminando geralmente em um enclítico: 

o-jé o-wagá .i (eu-passado eu-chorar marcador-de-ora~ao) 
'Chorei .' 
arime-dé a-hábá-te (macaco-passado 
ele-correr-progressivo) 'O macaco estava correndo.' 

Os pronomes subjetivos livres sao: 

o- 'eu' pa- 'nós=inclusivo' 
tóy- 'nós=exclusivo' 

e- 'voce' 
,, 

1 voces 1 mey-
xi- 'el e' tá- 'eles' 

Es tes pronomes devem 
enclíticos ou combina~oes de 

receber um 

enclíticos: 
dos 

-en 
seguintes 

'troca de 
referencia'; -en-dé 
'passado' . O marcador 
também acorrer com 
sua ocorrencia nao 

-
'troca de referencia-passado' e -jé 
de traca de referencia ~ pode 

os objetos direto e indireto.3 Embora 
sej a mui to comum; quando acorre 

,, 
e 

geralmente com o sujeito: 
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6-en éy-kin (eu-troca=de=referencia voce-ver) 'Eu vejo 
voce. 1 

e-jé 6-en íkin (voce-passado me-troca=de=referencia ver) 
• Voce me vi u. 1 

# 

été hoema ligá óm-nér o-én-ga (entao isca puxar 
nao-me-troca=de=referencia-a) 'O peixe nao mordeu a 
minha i sea.• 

O sujeito livre com núcleo-substantivo nern sempre recebe um 
enclítico, mas pode receber -dé 'passado', -en-dé -
•troca=de=referencia-passado' ou -jé 'passado. 1 

ó-lob-dé a-nhágá (meu-pai-passado ele-rir) 'Meu pai 
ri u. 1 

máted ó-ni-en-dé nítí mága (ontem 
minha-mae-troca=de=referencia-passado cesta fazer) 
'Ontem minha mae fez urna cesta.• 
o-gármey-jé a-ka: i (meu-irmao-passado ele-ir 
marcador=de=oracao) 'Meu irmao foi. • 

-jé ocorre imediatamente em seguida a pronomes subjetivos -
livres, e depois de substantivos subjetivos livres que 
terminam em /y/. -dé ocorre após os demais substantivos 
subjetivos livres e, também, quando há supressao do pronome 
subjetivo livre, na terceira pessoa do singular: 

~-jé o-wagá (eu-passado eu-chorar) ' Chorei.' 
máted o-gárwey-jé mebe aka é (ontem meu-in11o-passado --
porco matar marcador=de=oracao) 'Ontem meu irmao matou 
um porco. 1 
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máted 6-lob-dé arime íkiu é (ontem meu-pai-passado -
macaco ver marcador=de=ora~ao) 'Ontem meu pai viu o 
macaco.' 
éyab dé:-or é (entao passado=ele-vir marcador=de=ora~ao) --
'Entao, ele veio.' 

é ocorre freqüentemente em posi~ao final de ora~ao. Parece -
indicar o final de llTia ora~ao declarativa. Se o último 
fonema da ora~ao é Lma vogal ou /y/; pode haver supressao 
de é. 

Pode-se omitir um prefixo pessoal quando, imediatamente 
antes dos verbos ka: 'ir' e or 'vir', ocorre um sujeito --
livre com núcleo-pronominal. Neste caso, o suj~ito livre é 
fonologicamente prefixado ao verbo; alongando-se o sufixo 
-jé ~referente aquel e sujeito livre. 
~ 

tó-jé4 toy-ka: (nós=excl .-passado nós=excl .-ir) 'Fomos.' 
tó-jé:-ka: (nós=excl .-passado-ir) 'Fomos.' ------
tó-jé toy-or (nós=excl.-passado nós=excl .-vir) 'Viemos.' 
tó-jé:-or (nós=excl .-passado-vir) 'Viemos.' 

Da mesma forma, nos verbos 'ir' e 'vir', o prefixo pessoal 
pode ser omitido quando o núcleo do sujeito livre é um 
substantivo: 
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Todo verbo intransitivo, menos -ka: 'ir' e -or 'vir', -
recebe em si o prefixo subjetivo. Se houver un sujeito 
livre, tambérn ocorrerá no verbo: 

o-jé o-wagá .!. (eu-passado eu-chorar marcador=de=ora~ao) 
'Chorei • 1 

o-jé o-hábá-te (eu-passado eu-correr-progressivo) 'Eu 
estava correndo.' 

O sujeito livre pode preceder ou suceder ao verbo 
intransitivo. A razao pela qual a ordem das palavras varia 
ainda precisa ser investigada. No entanto, é possível que 
esteja ligada a distin~ao entre a informa~ao nova e a 
informa~ao já conhecida: 

o-jé o-wérá ( eu-passado eu-caminhar) 1 Carninhei. 1 

o-wérá o-jé (eu-caminhar eu-passado) 'Caminhei.' 

O pronome pessoal da terceira pessoa do singular xi--
; 

e 

omitido no sujeito livre, quando o sujeito recebe como 
sufixo apenas -jé ou -dé: -

o-jé o-wérá (eu-passado eu-caminhar) 'Caminhei .' 
e-jé e-wérá (voce-passado voce-caminhar) 'Voce 
caminhou.' 
dé a-wérá (passado ele-caninhar) 'Ele caminhou.' ----

Porém, xi- ocorre com -en 'sujeito': - -
ó-en-dé merewa ( eu- suj ei to-passado e antar) 'Cante i . ' 
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é-en-dé merewa (voce-sujeito-passado cantar) 'Voce 
cantou.' 
xf-en-dé merewa {ele-sujeito-passado cantar) 'Ele 
cantou.' 

1.2. Ora,oes transitivas. o núcleo de l.Jlla oracao 
transitiva é um verbo transitivo cuja estrutura superficial 
é a mesma estrutura do verbo intransitivo, ou seja: 

verbo = +prefixo pessoal +rad·ical verbal 

Os pref i xos pes so a is no. verbo transitivo, porém, 
indicam o objeto direto em vez do sujeito . Estes prefixos 
pessoais sao iguais aos prefixos subjetivo's d'os verbos 
intransitivos, embora havendo algumas excecoes: 1) na 
terceira pessoa do singular, 2) nl.IJl tom alto que acorre em 
tres dentre os quatro plurais e 3) na terceira pessoa do 
plural usa-se tá- em vez de a-: 

o- 'me' pa- 'nos=inclusivo' 
tóy- 'nos=excl usivo' 

'voce' ~ 1voces 1 e- mey-

0"' i- rv xi- rV x- 1o1 tá- 1os1 

As variantes na terceira pessoa do singular sao 
fonologicamente determinadas da seguinte maneira: 
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0 acorre antes de raízes verbais comecadas por urna nasal 
ou por urna oclusiva bilabial: 
mátagá (o-beliscar) '(alguém) o belisca' ou 



-maa ( o- 1 ev ar) • ( a 1 g uém) o 1 ev a• 

1- ocorre antes de raízes verbais come~adas por qualquer 
LITI dos fonemas: /o x s w/: 
i-órpa (o-picar) '(algt.rna coisa) o pica' ou 
i-xar (o-cortar=em=pedacos) '(alguém) o corta em 
pedacos' 

x- ocorre antes de raízes verbais comecadas por /a/: 
x-aka (o-matar) '(alguém) o mata' ou 
x-ábka (o-rasgar) • (alguém) o rasga' 

Contudo, há determinadas excecoes ao padrao geral: 

0 ocorre .também comos verbos káne 'querer', xóta 
1 chover sobre' e káta 'cortar'. 

1- ocorre também antes dos verbos kar 'procurar' e l9! 
'puxar'. Nas oracoes encaixadas (1.3), i- ocorre, 
igualmente, antes das raízes verbais: pibera •tremer' e 
k é r ' do rm i r • . 

x- ocorre também antes de ikin •ver'. Nas oracoes 
-encaixadas, ~ ocorre antes de inhage 'rir'. 

, 
xi- acorre com ,mérema 'fala~ com', o qual pode receber 
1í()u xi-: perema ou xi-perema (ele-falar=com) 1 (alguém) - -
fa la com e 1 e.' 
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Alguns exemplos de prefixos objetivos diretos, além dos da 
terceira pessoa do singular, sao: 

l. o-gfine (me-querer) '(alguém) me quer• 
2. e-mátagá (voce-bel iscar) '(alguém) bel isca voce• 
3. pa-órpa (nos=incl .-picar) '(alguma coisa) nos pica• 
4. tóy-ígá (nos=excl .-levar) 1 (alguém) nos leva• 
5. méy-káne (voces-querer) '(alguém) quer voces• 
6. tá-abi (os-matar) '(alguém) ·os mata' 

Como acontece nos verbos intransitivos, os transitivos 
também podan ter um sujeito livre que tanto pode ser um 
substantivo como um pronome com um enclítico: , 

¡ 

o-jé e-mátagá (eu-passado voce-beliscar) 'Belisquei 
voce. 1 

; 

xí-en o-l: (ele-sujeito me-atirar) 'Ele atira contra 
mim. 1 

; 

xí-en-dé o-l: (el e-sujeito-passado me-atirar) 1 El e 
atirou contra mim.' 
tó-jé arime íkin (nós=excl .-passado macaco ver) 'Vimos o 
macaco. 1 

mekó-dé o-nágaya (gato-passado me-assustar) •o gato me 
assustou. 1 

áwuru-dé tóy-kawa (cachorro-passado nos=excl.-cheirar) 
•o cachorro nos cheirou. 1 

walóy i-kay (tatu o-arranhar) 'O tatu o arranha.• 

Todo comentário feito a respeito de sujeitos livres que 
se referem aos verbos intransitivos, menos 'ir' e 1 vir 1

, 
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aplica-se também aos sujeitos 1 ivres que se referem aos 
verbos transitivos. 

lin objeto direto da terceira pessoa pode 
corno sendo um nominal-livre que tem por 
substantivo. Quando isto acontece, o objeto 

ser expresso 
núc 1 eo um 

direto livre 
precede imediatamente o verbo, sem que o verbo receba 
prefixo pessoal : 

Biog áwuru aka. (Biu cachorro bater) 'Biu bateu no 
cachorro. 1 

o-Qármey arime har (meu-irmao macaco cortar=em=pedacos) 
1 Meu irmao corta o macaco an ped acos. 1 

Os objetos indiretos podern ocorrer nas 
transitivas. Quando o objeto indireto é um 
acrescenta- se aos pronornes objetivos i nd iretos 
-§ay - -kay.5 

oracoes 
pronome, 
o suf ixo 

o-jé wátákoma io é-gay é (eu-passado pedra dar voc~-para - -
marcador=de=oracao) 1 Dei a pedra para voce. 1 

, ~ 

o-jé wátákoma máyse i-kay i (eu-passado pedra jogar 
ele-para marcador=de=ora~ao) 'Joguei a pedra para ele.• 

, 
xi-en-dé wátákoma máyse 6-gay i {ele-sujeito-passado 
pedra jogar •i11-para marcador=de=oracao) 1 El e jogou a 
pedra para mim. 1 

Quando o objeto indireto é um substantivo, acrescenta-se a 

ele o sufixo -ká - -gá: 
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, 
o-jé wátákoma máyse i~ru-k¡ é (eu-passado pedra jogar -
cachorro-no marcador=de=ora~ao) 'Joguei a pedra no 
cachorro. 1 

ó-en-dé mókoba io ari11e-k¡ é (eu-sujeito-passado banana - -
dar macaco-para marcador=de=ora~ao) 'Dei urna banana ao 
macaco. 1 

xí-en-dé wátákoma io Bfo-gá é {ele-sujeito-passado pedra - -
dar Biu-para marcador=de=ora~ao) 1 El e deu a pedra para 
Bi u.' 

1.3. Ora~oes c<11plementares. Em ora~oes transitivas com 
certos verbos também transitivos, urna ora~ao complementar 
encaixada pode acorrer no lugár de um objeto di~eto livre. 
Ela ocorre imediatamente antes do verbo transitivo, sendo 
omitido o prefixo objetivo do verbo transitivo. O sujeito 
de urna ora~ao encaixada é manifestado pelo prefixo 
objetivo, provavelmente, através de urn processo semelhante 
ao al~amento, caso toda a ora~ao encaixada constitua o 
objeto do verbo, na ora~ao principal. O prefixo objetivo da 
terceira pessoa do singular tem as mesmas variantes 
registradas na se~ao 1.2. 

o-jé i-wér íkin (eu-passado o-caninhar ver) 1Eu o v1 
caminhar. 1 

o-jé potó íkin (eu-passado sentar ver) 1 Eu o vi sentar.• 
o-jé x-ani íkin (eu-passado o-ficar=em=pé ver) 'Eu o vi 
ficar em pé.' 

1.4. Ergatividade. Nos verbos intransitivos, o prefixo 
pessoal que acorre r10 próprio verbo indica o sujeito; e nos 
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verbos transitivos, indica o objeto direto. Os prefixos 
pessoai s correspondentes sao distintos para cada urna das 
pessoas e números, com as seguintes excecoes: primeira 
pessoa do singular, segunda pessoa do singular e pr1me1ra 
pessoa do plural. A morfologia verbal é, portanto, 
nominativa-acusativa, em rela~ao as fonnas usadas. Mas, é 

ergativa em rela~ao a posi~ao do prefixo pessoal dentro do 
verbo. 

A sintaxe das ora~oes, porém, é inteiramente 
nominativa-acusativa. Os sujeitos 1 ivres podem ser usados 
com as ora~oes intransitivas, bem como com as transitivas. 
Em anbos os casos, os pronomes correspondentes e os sufixos 
sao os mesmos. Os enclíticos que ocorrem comos sujeitos 
livres contrastam comos enclíticos que ocorrem com os 
objetos indiretos, e contrastam ainda com a ausencia dos 
enclíticos que ocorreriam comos objetos diretos. Por essa 
razao, pelo menos estes tres casos de nominais livres sao 

"' distintos nas oracoes transitivas. 

2. IDEOFONES. Os ideofones sao comuns na língua suruí e 
integrarn várias constru~oes gramaticais. Ideofone é a 
descricao de urna acao, através da imita~ao vocal do sorn que 
representa aquela a~ao. Sendo que os ideofones sao 
convencionais, escolhe-los é previsível, tendo-se por base 
o entrosamento lexical entre os ideofones e as acoes que 
eles representan. 
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2.1. ldeofones COllO núcleo da ora,io. O núcleo de urna 
ora~ao pode ser desempenhado por um ideofone em vez de um 
verbo. Esta fun~ao se desempenha de tres maneiras. 

Primeira, quando llll ideofone ocorre em um enunciado sem 
o verbo, o ideofone pode ter lJTI sujeito livre, assim como 
acontece com o verbo quando este é o núcleo da ora~ao. 

Embora haja algl.111as exce~oes, freqüentemente, o sujeito 
livre vem depois do ideofone. Nos exemplos que se seguem, 
os ideofones es tao em negrito: 

páráhúg o-jé (ir=barulho eu passado) 'Fui.' 
b6b6b6b pa-jé (canainhar-ca1inhar-ca111inhar=barulho 
nós= i ne l • -passado) 'Cam i nhamos.' 
hao arime-dé ( cair=barulho macaco-passado) 'O macaco 
cai u.' 
o-jé kú:kú: é (eu-passado gritar-gritar=barulho -
marcador=de=ora~ao) 'Gritei.' 

Segunda, os sufixos de tempo verbal nos sujeitos livres 
que ocorrem com verbos podern também ocorrer nos sujeitos 
livres que ocorrem com ideofones. (V. exemplos anteriores.) 
Este fato evidencia que os ideofones tem valor verbal. 

Terceira, o marcador de oracao é pode ocorrer em urna -
ora~ao cujo núcleo é lll1 ideofone em vez de um verbo: 

o-jé kú:kú: é (eu-passado gritar-gritar=barulho -
marcador=de=oracao) 'Gritei .' 

As tres maneiras expostas acima mostram as fun~oes 
paralelas dos ideofones e dos verbos. 
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A d iferen~a entre os verbos e os ideofones é que os 
verbos receben afixos, ao passo que os ideofones nao os 
receben. Por esta razao, quando lJll ideofone tem lJll objeto 
pronominal direto, este objeto direto nao é indicado por lJll 

prefixo pessoal no ideofone, como aconteceria em lJll verbo; 
em vez disso, é indicado pelo sufixo -kay ~-gay que ocorre 
dentro do objeto-livre. 

dúgdúg·á ó-gay (espancar-espanc·ar=barulho me) '(Alguém) 
me espancou.' 
lfglfga é-gay (arrastar-arrastar=barulho voce) '(Alguém) 
arrastou voce. 1 

O sufixo -kay ~ -gay é o sufixo usado nas ora~oes 

verbais transitivas para indicar o objeto indireto. Sendo 
que este sufixo é empregado para designar o objeto direto 
de lJll ideofone, um ideofone nao pode ter lJll objeto 
indireto. Un objeto-substantivo com ideofones, porém, como 
no caso das ora~oes transitivas, nao receb·e sufixos nem 
enclíticos: 

táp~o~gf-o-jé nú:n (atiraf.=barulho eu-passado pássaro) ----- --
'Eu atirei contra un pássaro.' 

2.2. Collbina,oes do verbo ca1 o ideofone. Nas combina~oes 

dos ideofones comos verbos nunca ocorre mais de lJll sujeito 
livre. Infere-se que, em tais casos, o ideofone torna-se em 

urna parte nao-nuclear da ora~ao, indicando maneira ou 
propósito : 
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bó:b ó-jé:-ka: (1r=barulho eu-passado-ir) 'Fui.' ------
o-píbera juga juga juga { eu-tremer tremer tremer 
tremer=barulho) 'Eu tremo. 1 

, 
o-jé-ka: meto má§a tárág tah {eu-passado-ir cesta fazer 
derrubar=folhas=de=palmeira=barulho) 'Eu fui e, tendo 
cortado folhas-de-palmeira, fiz llTla cesta.' 

" ikor-éy xáb-ib íkin bob o-jé {águias casa-árvore ver 
1r=barulho eu-passado) 'Eu fui ver o ninho das águias.' 

2.3. Cadeias de ideofones. Una cadeia de ideofones pode 

ser considerada um tipo de estrutura gramatical distinta de 

urna série de oracoes individuais cujos núcleos sao os 

ideofones. Quando ocorrem em cadeias, os ideofones nunca· 
tem nominais livres. Nisso eles sao diferentes de urna série 
de oracoes individuais cujos núcleos sao os ideofones. o 
fato de nao ter nominais livres poderia parecer que a 
cadeia toda seria considerada uma só oracao, como é o caso 

das combinacoes de verbos com ideofones (2.2). Porém, isso 

nao acontece porque, dentro da cadeia, os ideofones podem 

ter sujeitos diferentes uns dos outros, algo nao permitido 

dentro de urna só oracao. Freqüentemente, urna oracao verbal 

que ocorre logo imediatamente depoi s de urna cadeia de 

ideofones explica o último ideofone da seqüencia de 

ideofones naquela cadeia. 
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ága ( abanar-abanar-abanar=barulho 
pular=para=fora=barulho matar=barulho 
por=dentro=cesta=barulho fruta no-alto ele-por-fazer) 

'Eu estava abanando o fogo quando, de repente, o tatu 



sa1u de sua toca. Eu o matei, coloquei-o dentro da 
cesta, e pus a fruta em cima do tatu.' 
sugsugsug taA:káb t~r¡k:phog mekó-éy sigá 
(esticar-esticar-esticar=barulho arrebentar=barulho 
cairabarulho gatos causa-de-cair) 'Seus rabos esticaram, 
esticaram • • • arrebentaran ••• fizeram os gatos 
c a i r no chao • ' 

NOTAS 

l. A língua suruí pertence a familia mondé. Os falantes 
nativos desta língua sao, calculadamente, em número de 250, 
e habitam o Território de Rondonia. As pesquisas de canpo 
da língua aqu1 analisada foram iniciadas pelo autor em 
novembro de 1971, sob os auspicios do Instituto Lingüístico 
de Verao. 

Este estudo foi elaborado durante o Seminário de 
Lingüística realizado de setembro a dezembro de 1976, em 
Porto Velho, Território de Rondonia, cujo coordenador foi o 
Dr. Joseph E. Grimes. 

2. Os fonemas aqui classificados sao: voga1s altas:.!_, ~' 

u (alta, central, nao-arredondada); vogais baixas: ~, ~· 
Seus correlativos: nasalizados (nasai s): 1_; alongados: :!_:; 

e os alongados nasalizados: 'V:. Consoantes: .E_, _!, s 
{africada alveopal atal), k, E_, d, l. (africada 

alveopalatal), ..9_, rn, ~' nh (nasal alveopalatal),]. (nasal 
velar), h (fricativa interdental), x (fricativa 
alveopalatal concava), J.,.!:. (alveolar vibrante) e w, 1.· o 
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tom alto é representado por /"'/ e o tom baixo é 

representado pela ausencia de acento. Alguns sons que 

ocorrem nos ideofones nao fazem parte do sistema 

fonológico. Usa-se os símbolos de Pike (1947): +- (com ar 

pulmonar inspirado), 1. (laringaliza~ao), .!!. (aspira~ao), e 
os símbolos em maiúsculas -representamos elementos surdas. 

3. No caso 
referencia 
pred ica~ao 
desempenha 

um 
de uma predica~ao ser apresentada tendo como 

nominal A e, posteriormente, a mesma -

di z-se que 

ser apresentada mas, referindo-se a 
o papel anteriormente desempenhado por .fj_, 

B está em troca=de=referencia com A. 

B, que 
entao, 

4. Quando acorre antes de -jé, toy- torna-se' em tó-. 

5. A alternancia morfofonemica -gay/-kay, assim como a 
alternancia -§a/-ká sao iguais aquel a que acorre em posi~ao 
inicial de verbos transitivos e substantivos possuídos. 

Verbos Transitivos e Substantivos Possuídos 

Prefixos Pessoais Con so ante Inicial de Raiz 

- 1 o- m n g m n y 
- 1 e- m n g m n y 

0 ,..; Xl- ,.., 1- -.; X- p t k X m n X 

- 1 pa- m n g m n y 
tóy- p s k X ~ nh X 

.. 
k 0 nh mey- p s X X 

tá- p t k h m n X 
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No entanto, 
substantivos 

com os verbos intransitivos e com os 
alternancia reflexivos po ssuídos, a 

apresenta-se como se segue: 

Verbos Intransitivos e Substantivos Reflexivos Possuídos 

Prefixos Pessoais Con so ante Inicial de Raíz 

o- p t k h w 

e- p t k h w 

a- p t k h w 

pa- m n .. 
g l w 

toy- p s k X 0 
mey- p s k X 0 

a- p t k h w 

I 
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Interrogativos Palllarf 

SHIRLEY CHAPMAN 

O presente estudo anal isa que infonna~ao deve ser dada 

por llTl falante da 11ngua pal.lllar11 ao seu ouvinte, para que 
este reconheca a existencia de tJlla pergunta e saiba que 

tipo de infonna~ao se espera na respectiva resposta. 
A estrutura das sentencas paumarí em geral abrange urna 

ora~ao nuclear (sujeito, objeto, segundo objeto2, verbo), 
urna periferia oracional (tempo, lugar, instrtJllento, 

adj unto3) e. lJJla periferia sentencia 1 ( oracoes dependentes 
de modo ou razao). O sintagma interrogativo ocorre sempre 

em posicao inicial na sentenca, representando um dos 

constituintes. Diversos tra~os internos de cada sintagma 
interrogativo assinalam o tipo de constituinte superficial 
representado pela expressao interrogativa. As perguntas 
retóricas e polares, no final deste estudo, sao 
apresentadas em sentido geral. 

l. PERGUNTAS DE CONTEODO. Una pergunta de conteúdo se 

diferencia de urna declaracao nao-interrogativa pela posicao 

ocupada pelo sintagma interrogativo. Todas as palavras 

interrogativas podem ocorrer como pronomes relativos em 

contextos nao-interrogativos quando em posi~ao média no 
enunciado, e sob estas circunstancias o falante nao pede 
i nfonna~oes. Todas as formas i nterrog at i vas, "' porem, 
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apresentan a palavra interrogativa em inicial na 

senten~a. 

A senten~a representada no Quadro 1 contén tres 

possíveis actantes4 no núcleo oracional. Os papéis 
semanticos de cada verbo detenninam quais as posi~oes que 
devem ser ocupadas. A senten~a contén, facultativamente, 
elementos circunstanciais de tempo, lugar, instrlJTiento e 
adjunto na periferia da ora~ao.5 Com exce~ao do adjunto, 
estes elementos sao representados por sintagmas 

interrogativos nominais. O adjunto e os periféricos de modo 
e razao sao representados por lJTI sintagma interrogativo 
verbal. Nao há na língua paumarí lJTia nítida distin~ao entre 
razao e propósito. , 

Actantes e i re un s t anc i a i s Periféricos 

sujei t o objeto objeto 2 tempo lugar instrumento adjunto modo razáo 

sintagma interrogat ivo sintagma interrogativo 

nomi na l verba l 

nah i na , hanahini , n i hafori , hana ni ha-ni 

Quadro l. 

Os sintagmas interrogativos em rela~ao ao s constituintes da 

senten~a 

Urna palavra interrogativa indica apenas, de modo geral, 

qual o elemento em questao:6 nahina7 e hanahini geralrnente 
indagCJn sobre pessoas e co1sas; hana, quando sozinho, sobre 

lug ares; nihafori sobre t empo e quant idade e niha-ni sobre 

90 



razao, modo e adjunto. Embora ni ha, sozi nho, sej a ra1z 

verbal , o composto nihafori funciona como modificador 

nominal quantitativo ou pronome temporal . Nahina pode 

substituir facul tat iv élllente a ni ha-ni quando se pede 

informa~ao sobre razao. 
Em geral, subentende-se que um sintagma interrogativo 

nominal pe~a um elemento nuclear, a menos que toda a 
informa~ao nuclear esteja presente no contexto; de outra 
maneira, solicita informa~ao acerca de algum elemento 
circunstancial e, em último recurso, um elemento 
periférico.8 

O termo 'palavra interrogativa' refere-se ao núcleo do 

sintagma interrogativo, mesmo que este seja complexo 

(niha-fori-ja, hana-hi-ni). O termo 'sintagma 
interrogativo' se refere ao núcleo em companhia de outros 
elementos (substantivo, enclítico, demonstrativo ou 
partícula);9 estes, em conjunto, pedem informa~ao sobre 
algum constituinte. 

1.1. SintC1911as interrogativos na11inais. O Quadro 1 mostra 
que nao há equivalencia exata éntre palavras interrogativas 

e constituintes de senten~a. Cada palavra interrogativa é 
analisada em rela~ao aos constituintes que pode 

representar, e, também com rela~ao aos outros fatores que 
podem ser relevantes, para tornar cada sintagma 
interrogativo mais específico a um determinado constituinte 
oracional. 

Ouas das palavras interrogativas sao específicas aos 
sintagmas temporais e locativos. A primeira é hana 'onde', 
que funciona como pronome i nterrog at ivo locativo e 
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apresenta llTI sufixo facultativo -ja 'tempo/espaco', que -
pode ser reduplicado -jaja. Até agora nao se tem descoberto 
significados contrastivos ou restritivos que expliquem o 
uso ou ausencia deste afixo na referida palavra 
interrogativa: Hana-ja 'i-araba-ha-ja? (Onde-tempo/espaco 
voce-pescar-distancia-independente?) 'Aonde voce foi 
pescar? 1 .10 

A segunda das pal avras é nihaforija 1 quando', que 
funciona como pronome interrogativo temporal. O afixo de 
tempo/espa~o -ja é obrigatóriQ aqu1, proporcionando 
significado temporal: Nihafori-ja 1 i- 1 ajihi-ki- 1 i? 
(Pergunta-tempo/espa~o voce-sair-margem-voce?) 'Quando é 

que voce vai sair? •. 
Outro uso de nihafori, sem -ja, torna-o adjetivo -

interrogativo quantificador dentro de um sintagma nominal 
ou oracao equativa, com significado 'quanto' ou 1 quantos 1

: 

Nihafori so'oro-ra 'i-namonaha-ja? (Pergunta paneiro-objeto 
voce-fazer-independente?) 1 Quantos panei ros voce fez? 1 

; 

Nihafori vi-hi-mani-ra • adani ija' ari vi-kha-ki? (Pergunta 
eles-ser-identifica~ao-independente demonstrativo=plural 
gente eles-vir-adjetival?) 'Quantas pessoas vern?'. 

As palavras interrogativas mais gerais nahina 'quem, o 
que' e hanahini 'qual' podem ser usadas também para 
representar sintagmas temporais e locativos. Em tais 
sintagmas interrogativos, a palavra interrogativa sempre 
funciona como adjetivo interrogativo e é seguida 
imediatamente de um substantivo com componente semantico 
temporal ou locativo. 
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Nahina 

Hanahi ni 

1 • kh k . 1 • ? gora 1-0 a- 1- 1. 

(Pergunta casa voce-ir-margem-voce?) 
'A que casa voce vai?' 

Nahi na 
mahi bana • i-okha-ki-' i? 

Hanahi ni 

(Pergunta dia futuro voce-ir-margem-voce?) 
'Que dia voce irá?' 

Todos os demais sintagmas nominais (sujeito, objeto, 
segundo objeto, instrumento) podem ser também representados 
por nahina ou hanahini. O sintagma que realmente está 

.., 
representado pela pal avra interrogativa é assinal ado por 
meio de informa~ao evidenciada na senten~a . Num enunciado, 
todas as posi~oes nucl~ares se constituem em informa~ao 
evidenciada, com exce~ao da posi~ao representada pela 
palavra interrogativa. Para ser feita urna pergunta sobre 
algum instrumento, todas as posi~oes nucleares devem estar 
ocupadas. Nahina van1-a 'i-' avi -ja •ida? (Pergunta 
sele~ao-circunstancial voce-beber-independente demonstra

tivo?) 'O que voce usou para bebe-lo?' (Resposta: 'Urna 
xícara. 1

) Hana-ki-hi-ni-a 1 i-okha-ki- 1 i? (Pergunta-ka= 
concordancia-ser-feminino-circunstancial voce-ir-margem-
voce?) 'De que voce vai?' (Resposta: ' De carro.' )11 
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Nao se usa a diferenca entre hanahini e nahina para 

distinguir elementos nominais, mas para especificar urna 
classe conhecida. Se o interlocutor pede informacao sobre 
algum membro de urna classe de pessoas ou coisas (p. ex., 
qual das mulheres, qual das casas), emprega-se hanahini. 
Desconhecendo-se esta classe, usa-se o termo mais geral, 
nahina 'que', 'quem'. Porém, sabendo-se que o referente é 

plural, emprega-se hanahini nos dois casos, porque nahina 
nao pode modificar um substantivo plural. Hanahini deve 
concordar em número, genero e classe nominal com o 
substantivo que ela representa ou modifica, da seguinte 
mane1 ra: 

hana-hi-ni ( pergunta-ser-3~=sg=fem=margem} 
hana-hi-na (pergunta-ser-3~=sg=masc=margem) 
hana-vi-hi-na (pergunta-eles-ser-3~=pl=margem) 
hana-va-ki-hi-na (pergunta-eles-ka=concordancia-

ser-3~=pl=margem) 

Hi- em hanahini é o verbo existencial 'ser•, o qual 
transforma a palavra interrogativa em oracao equativa 

, 
nominalizada. E a expressao interrogativa como um todo que 
significa 'qual', em vez de somente uma parte del a. Tres 

exemplos mostram este sintagma interrogativo, representando 
os sintagmas de sujeito, objeto e segundo objeto: 
Hana-h i-n i gamo- a b i- soko-j a 'id a prato? ( Perg unta-
ser-f em in i no mulher-sujeito ela-lavar-independente 
demonstrativo pratos?) 'Qual das mulheres lavou os pratos?' 
( sujeito). Hana-hi-ni 'i-ino-ni 'ida Siri-a bi-rasoha-ja? 

(Pergunta-ser-feminino seu-d ente-m arg em= nominal demon-
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strativo Siri-sujeito ela-arrancar-independente?) 'Qual dos 

seus dentes a Siri arrancou?' {objeto). Hana-hi-ni makari 
1 ida 1 i-ra no' a-vi ni hi-ja? (Pergunta-ser-feminino pano 
demonstrativo voce-objeto dar-dependente=transitivo 
ser-independente?) 'Qual o pano que ele/ela deu a voce?' 

(segundo objeto). No exemplo anterior, a estrutura 
superficial da senten~a é equativa devido a presen~a de 

hija 'ser' em posi~ao final; no mesmo exemplo, o objeto e o 
verbo, o qual é nominalizado por -v1n1, funcionam como 
complemento. Isto ocorre com freqüencia quando o segundo 
objeto (marcado potencialmente por -a enclítico) de um 
verbo bitransitivo é declarado explícitamente. 

Prosseguindo na discussao de hanahini e nahina, esta 
última funciona geralmente como pronome interrogativo e 
sempre sem flexao, embora possa funcionar como adjetivo 
interrogativo. Nahina apresenta Lllla distribui~ao bem mais 
ampla que hanahini por ser a pal avra interrogativa usada em 

ora~oes nao-transitivas e, também, um substantivo 
possessível comum com o significado 'coisa' em contextos 
nao-interrogativos.12 Por exemplo, Vakadi-nahina itxa-ni-ra 
na-ibavijaha-ha naothini-a .•• (Oeles-coisas muitas= 
pequenas-adjetival-objeto causar-arrlJTiar-independente 
depois-circunstancial ••. ) 'Oepois que el a tinha arrumado 
suas muitas coisinhas .•• '. 

A seguir aparecem tres exemplos de nahina como pronome 

interrogativo, representando sujeito, objeto e segundo 

objeto respectivC111ente: Nahina 1 ida kana-ni-ra nofi-ja? 

(Pergunta demonstrativo banhar-dependente=intransitivo
objeto querer-independente?) 'Quem quer tomar banho?' 

( sujeito); Nahina-ra 1 i-no' a-vi ni hi-ja 'ida ihai? 
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(Pergunta-objeto voce-dar-dependente=transitivo 

ser-independente demonstrativo remédio?) 'A quem voce deu o 
remédio?' {objeto, equativo); Nahina mani 'ida Maria 'i-ra 

no'a-vini hi-ja? (Pergunta identifica~ao demonstrativo 
Maria voce-objeto dar-transitivo=dependente 
ser- i ndependente?) 1 O que Mari a deu a voce?' (segundo 
objeto, equativo). 

Além das ora~oes de 
ora~oes nao-transitivas 

ª~ªº 
que 

já analisadas, há 
expressam rela~oes 

, . var1 as 
como 

identifica~ao, posse, compara~ao e referencial, nas quais 
nahina representa o componente desconhecido. Urna exaustiva 

descri~ao dos tra~os contrastivos destas ora~oes nao é 
relevante para a discussao 

poucos exempl os mostram como se 

i nforma~oes sobre os .. . v ar1 os 
expressos. 

dos interrogativos, mas uns 

pode usar nahina para pedir 
tipos de ·relacionamentos 

Identifica,ao 'O que é?': Nahina man1 'oni? (Pergunta 
tidentifica~ao demonstrativo?) ' O que é isso?'. 
Posse 'De quem é?': Nahin a ka-so' oro mani 'oni? (Pergunta 
possuidor-paneiro tidentifica~ao demonstrativo?) 'De quem é 

esse paneiro? 1 Resposta : Kodi-so'oro rnan1 hida . 
.. 

(Meu-paneiro ±identifica~ao demonstrativo.) 'E meu 
paneiro,' ou Kodi-ani ' Meu '. 

Propósito ' Para que serve?': Nahina ka-so' oro-ni maní 'oni? 
(Pergunta propósito-par1eiro-margem ±identifica~ao 

demonstrat ivo?) ' Para que serve esse paneiro?' Resposta: 
Karagoahi ka-so' oro-ni man1 ' oni . (Farinha=de=mandioca 
propósito-paneiro- margem ±identifica~ao demonstrativo.) 'O 
panei ro é usado para a farinha de mandioca' .13 
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1.2. Sintagmas interrogativos verbais. Assim como urna 
palavra interrogativa nominal pode representar mais de um 
tipo de sintagma, a palavra interrogativa verbal pode 
representar ma1s de um tipo de elemento numa senten~a 
(razao, modo ou adjunto); os tra~os que a ligcYn a um 
determinado elemento sao representados por afixa~ao no 
pró-verbo ni. Estes tra~os sao: dependente ou independente, 
transitivo ou intransitivo, e reduplicativo ou nao
reduplicativo. Un membro de cada um destes pares está 
presente em todo pró-verbo, e as combina~oes destas op~oes 
possibilitam ao ouvinte a liga~ao do sintagma interrogativo 
ao constituinte de nivel superficial. 

1.2.1. Modo. Reconhece-se o modo através da presen~a do 
tra~o reduplicativo no pró-verbo. Quando o pró-verbo é 
transitivo, a reduplica~ao altera para -a'a o afixo 
derivacional -'a 1 transitivizador'. O sintagma interro--
gativo ganha entao a forma: 

niha pessoa-ka-ni- 1 a 1 a- ki --------
(como pessoa-±ka=concord .. ancia-FAZER-redupl icado + transi--
tivizador-margem) como em Niha 1 0-ka-ni- 1 a1 a-vini koda 
ka-ani-ki hida 'o-kahagi? (Como eu-ka=concordancia-FAZER
redupl icado+transitivizador-dependente=transitivo dúvida 
ka=concordancia-tirar-margem demonstrativo minha-canoa?) 
'Como posso tirar minha canoa?'. 

Quando o pró-verbo é intransitivo, a reduplica~ao que 
assinala modo ateta tanto o pró-verbo como o morfema que 
precede imediatamente a este, isto é, no plural, o afixo 
kha- 'intransitivizador' é reduplicado como pró-verbo para 
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resultar em khanikhani. O pró-verbo e o marcador de pessoa 
sao reduplicados para formar 'oni'oni na primeira pessoa, e 
'ini'ini, na segunda, porque o intransitivo ocorre sem ter 

no singular o intransitivizador explícito. O prefixo 
intransitivo da terceira pessoa do singular é também zero 

e, por isso, a reduplicacao resultante é somente do 
pró-v~rbo nini. Quando é preciso mostrar concordancia de 

substantivos da classe ka com um sujeito da terceira pessoa 
do singular, emprega-se o alomorfe kha-. Tal forma é 
identica ao intransitivizador, exceto que este ocorre 
somente com sujeitos no plural. Un exemplo do pró-verbo 
intransitivo reduplicado é: Niha nini-ni van1 voroni-ja 
'ida isai? (Como reduplicado+FAZER-dependente=intransitivo 

selecao cair-independente demonstrativo crianca?) 'De que 
mane1 ra a cri anca caí u?' . 

Há numa sentenca dois elementos que podem ser 
representados por esta forma de pergunta verbal: o verbo 

principal ou urna ora~ao periférica de modo. Se a margem no 
pró-verbo reduplicativo transitivo de um sintagma 
interrogativo é -ki, este se estabelece como verbo -
principal da senten~a, significando 'o que (o sujeito ) fará 
diante da situacao descrita no sintagma nominal objetivo?', 
por exemplo: Niha 'a-ni.- 1 a'a-ki koda hida 'arakava 
a-'dani-ki? (Como nós-FAZER-redupli cado+tran sitivizador
margan dúvida demonstrativo galinha estativizador

machucar-adjetival?) •o que vamos fazer com a galinha 
machucada?' A resposta consistirá numa sugestao compatível 
com 1 fazer 1

, tal como: 10-ka-so'oro-mani-ki hida mahija 
bi-va-adaha-ra-vini hida a- 1 dani-ni. ( Eu-verbal i zador
paneiro-identificacao-margem demonstrativo para=que ela-
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acompanhanento-andar-negativo-dependente=transitivo demon

strativo estativizador-machucar-nominalizador.) 'Vou colo
cá-la num paneiro para que ela nao ande coma sua ferida'. 

Se, porém, a margem no pró-verbo é dependente, o 
sintagma interrogativo representa L1T1a ora~ao de modo, na 
periferia. Se o interlocutor deseja informa~ao sobre a 
atividade ou circunstancias relacionadas ao sujeito de um 
verbo intransitivo ou objeto de um verbo transitivo, 
emprega-se no pró-verbo a margem intransitiva dependente 

-ni/na. Se, porém, a informa~ao solicitada refere-se a a~ao 
do sujeito de lJll verbo transitivo, ocorre no pró-verbo o 
afixo -vini, que significa a margem transitiva dependente. 
Un exemplo de urna pergunta sobre a a~ao do sujeito de um 
verbo intransitivo é: Niha nini-na vani-a abini-ra 'ada 
makha? (Como reduplicado+FAZER-dependente=intransitivo 
sele~ao-modo morrer-independente demonstrativo cobra?) 
'Como foi que a cobra morreu? 1 A resposta: 'Da' di dafi 
hi-na vani ábini-ra 'ada. (Cabe~a bater ser-dependente= 
intransitivo sele~ao morrer-independente demonstrativo.) 
'El a morreu por ter receb~do llTla pancada na cabe~a'. 

Urna pergunta sobre o estado do objeto de um verbo 

transitivo é: Niha va-khanikhani-na vani va'ora 'i-noki-ra 
'adani isai va-ka-sarampo-ki? (Como elas-reduplicado+ 
intran sitivizador+FAZER-dependente=intransitivo sele~ao 

elas voce-ver-independente plural=demonstrativo cr1an~as 

elas-verbalizador-sarampo-adjetival?) •como estavam as 
crian~as quando voce as viu com sarampo?' .14 Há 
concordancia de número e genero entre o objeto do verbo 
transitivo e o pró-verbo. A resposta proporciona informa~ao 
sobre o estado ou a~ao do objeto transitivo. A resposta é: 
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V ' .h t •. a- a1 o a- i-na. (Elas-melhor-completivo-dependente= 
intransitivo.) 'Estavam melhor'. 

O exemplo final é lJTia pergunta sobre a a~ao do sujeito 
de lJTI verbo transitivo: Niha 1 i-ni- 1 a'a-vini 'i-na-abini-ra 
'ada makha? {Como voce-FAZER-reduplicado+transitivizador

dependente=transitivo voce-causar-morrer-independente 
demonstrativo cobra?) 'Como foi que voce matou a cobra?'. 

Há concordancia de número entre o sujeito, o pró-verbo e o 
verbo principal. A resposta é lJTia ora~ao periférica 
dependente. 

1.2.2. Razao. As ora~oes que indicam razao e propósito sao 
pennutáveis. A palavra kaimoni, que indica llll~ rela~ao de 
propósito ( 1 ser usada para') entre elementos nominais, 
emprega-se também dentro da ora~ao para marcar propósito. A 
presen~a de kaimoni num sintagma interrogativo obtérn 
geralmente urna resposta de propósito, e a falta de kaimoni 

obtérn geralmente urna resposta referente a razao. 
Num sintagma interrogativo que pede informa~ao sobre 

urna razao ou propósito o pró-verbo é sempre intransitivo, 
havendo sempre a ocorrencia de man1 . O sintagma 
interrogativo representa sempre um elemento nuclear, isto 
é, o verbo principal de urna ora~ao intransitiva ou o 
sujeito de urna ora~ao equativa. 

Quando o sintagma interrogativo representa um verbo 
principal intransitivo, concorda com o sujeito em genero e 
número. O sujeito intransitivo contém freqUentemente um 

modificador adjetival que pode ser urna ora~ao encaixada, 

sendo marcado pela margem adjetival - ki . Ni ha 1 i-ni-mani-ja -
'i-okha-ri-ki? (Por=que voce-FAZER-identifica~ao-indepen-
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dente voce-ir-negativo-adjetival?) 
vai?'. 

'Por que .... voce nao 

Está sempre presente na terceira pessoa lill 

demonstrativo, sendo facultativos o substantivo e o 
adjetivo: Niha ni-mani-ra 1 0? (Por=que FAZER
identifica~ao-independente demonstrativo?), literalmente 
'Por que ele faz?' ou •o que há com ele?'. 

Quando o sintagma nominal subjetivo contém urna ora~ao 
transitiva encaixada na posicao adjetival, resulta numa 
construcao equativa, funcionando a oracao encaixada como 
canplemento. Niha ni-mani-ra 'ada jorai 'i-soko-vini hi-ki? 
(Por=que FAZER-identificacao-independente demonstrativo 
esteira voce-lavar-dependente=transitivo ser-adjetival?) 
'Por que voce está lavando a esteira?' ou 1 O que houve com 
a esteira que voce está lavando? 1 

• 

O primeiro exemplo des ta secao, 'Por .... nao que voce 

vai?', é llTia pergunta positiva que requer infonnacao sobre 
um fato negativo. 

.. 
poss rvel E negar a .. propr1 a pal avra 

interrogativa; em tais circunstancias -mani 'identificacao' 

é substitufdo por -ri •negativo•. Estes dois morfemas nunca -
co-ocorrem. Ni ha 1 i-ni-ri-ki 1 i-okha-ri-ki? (Por=que 
voce-FAZER-negativo-margem 
'Por que voce nao vai?'. 

voce-ir-negativo-adjetival?) 

No segundo tipo de pergunta referente a razao, o 
sintagma interrogativo representa o sujeito de urna ora~ao 

equativa. O complemento é urna oracao transitiva 
nominalizada. O elemento equativo existencial hi 'ser' vem 
depois da ora~ao nominalizada. 

O núcleo do sintagma interrogativo pode ser o verbal 

niha-ni ou o nominal nahina. O sintagma interrogativo com o 
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núcleo nahina 
descrito, que 
segundo objeto. 
perguntas sobre 
entre o objeto 

é identico ao sintagma anterionnente 
se emprega para pedir infonna~ao sobre um 
A palavra verbal niha-ni é específica das 

elementos periféricos. Há concordancia 
transitivo e o pró-verbo. O sintagma 

interrogativo, quando na posi~ao de sujeito, é urna ora~ao 
equativa de identifica~ao encaixada. O diagrama arborifonne 

na Figura 1 mostra os níveis de encaixamento. 

Figura l. 

Estrutura equativa de um~ tipo de pergunta 

referente a razao 

SNsuj ei to 

ora~ao equat iv a 
de identifica~ao 

pal avra 
interro
gativa 

1 
niha ,ni-ni 

1 
por que 

identi
fi c a~ao 

man1 
1 .. e 

dem 

•ida 
1 

que 

s 

SNcomplemento 

ora~ao transitiva 
nominal izada 

Maria oba-ra 

Maria 
1 

as so al ho 

I 

V+dep 

soko-vini 
1 

1 avar 

'Por que é que Maria est~ lavando o assoalho? 1 

SN= sintagma nominal 
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ser+ 
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1 
hi-j a 
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Ni ha ni-ni mani 'ida Maria ob.a-ra soko-vini hi-ja? 
(Por= que FAZER-dependente=intransitivo identificacao 
demonstrativo Maria assoalho-objeto lavar-dependente= 

transitivo ser-independente?) 'Por que Maria está lavando o 
assoal ho?'. 

Quando hi 'ser' vem depois de lJll verbo transitivo -
dependente (com margem -vini), como no último exemplo, 
indica sempre a presenca de lJ11 elemento evidente, além do 
sujeito ou primeiro objeto na sentenca, que se associa ao 
verbo transitivo. 

Este é um principio geral, abrangente também aos verbos 
bitransitivos, mas aplicável, aqu1, como indicacao da 
presen~a de tJTia ora~ao de razao. A resposta a pergunta 
acima pode assumir duas fonnas: A primeira delas é 

kidi-sai-a bi-ka-a'bi-vini mani 'ida bi-soko-vini hi-ja. 
(dela-filho-~ujeito ela-transitivizador-vomitar-dependente= 
transitivo identificacao dernonstrativo ela-lavar
dependente=transitivo ser-independente) 'O filho dela 
vomitou nele, por isso ela o está lavando'. A segunda é que 
se pode empregar a ordem inversa, mantendo juntos os 
elementos -vini e hi: Bi-soko-vini hi-ki nama-ni -makamaka-ni (Ela-lavar-dependente=transitivo ser-margem 
superficie-margem=nominal sujo-dependente=intransitivo ) 
' Sua lavagem é o resultado dele estar sujo na superficie'. 

1.2.3. Adjunto. Em um sintagma interrogativo o qual pede 
i nforma~ao sobre um adjunto, o pró-verbo é sempre 
dependente e intransitivo, isto é, possui a margem -ni/na. 
Há concord¡ncia de gªnero e nGmero entre o pró-verbo, o 
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sujeito de um verbo principal intransitivo, ou o objeto de 

um verbo principal transitivo. 
Os papéis de for~a e alvo expressos no sintagma adjunto 

sao apresentados nos exemplos seguintes: 

Niha ni-na vani-a abini-ra 'ada abaisana? (Como 
dependente=intransitivo sele~ao-circunstancial 

independente demonstrativo peixe?) 'De que o 

FAZER-
morrer-

. peixe 

morreu?'. A resposta mostra a causa da morte, mas nao um 

instrumento: Akona vani-a abini-ra 'ada. (Peixe=veneno 
sele~ao-circunstancial morrer-independente demon

strativo.) 'Morreu com veneno•. 

Niha ni-na vani-a bi-vini-ra 'ada mamori? {Como FAZER-, 

dependente=intransitivo sele~ao-circunstancial ele-
flechar-independente demonstrativo matrinxao?) 'Onde 
foi que ele flechou o matrinxao?' A resposta indica 
sempre alguma parte do alvo como cabe~a, flanco ou 

cauda. 

, 
E possivel modificar a pergunta acima para dar um 

si gnificado direcional mediante o acréscimo do afixo de 

tempo/espa~o -ja, logo após o pró-verbo. Vani está presente -
facultativamente. A resposta a tal pergunta indica qual a 

parte do alvo recebeu a a~ao. Niha ni-na ja vani-a 

a-'dani-ra 1 ada 'arakava? (Como FAZER-dependente= 

intransitivo tempo/espa~o sele~ao-circunstancial 

es t ativizador-machucar-independente demonstrativo galo?) 

' Como/onde foi que o galo ficou machucado?' A resposta: 
Pita-n a ka-jaso-ni ja. (Lado-margem=nominal adjetivizador

esque rdo- adj et iv a 1 tempo/ e s pa~o.) 1 No 1 ado esquerdo' . 
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1.2.4. Perguntas verbais de ordea geral. O sintagma 

interrogativo nihaniki nao se associa a um elemento 
particular circunstancial ou periférico, nem apresenta 
concordancia de genero, mas fica sempre na forma 
intransitiva. Este sintagma pode acorrer como alternativa a 

um dos sintagmas interrogativos mais específicos. Como 
conseqüencia deste fato, o tipo de infonna~ao pedido pelo 

falante é também menos específico. As circunstancias sob as 
quais se usa este sintagma interrogativo constituem 
provavelmente o melhor guia sobre o tipo de informa~ao 

pedido pelo interlocutor. 
A seguir aparecem exemplos nos quais um sintagma 

interrogativo mais específico poderia representar um 
elemento locativo, instrllllental, adjunto ou de modo. 
Nihaniki pode proporcionar informa~ao sobre o sujeito ou 

objeto de l.ITl verbo transitivo porque os tra~os no pró-verbo 
que marcam esta distin~ao, isto é, a transitividade, nao 

sao acrescehtados. A margem -ki neutraliza a informa~ao --
tanto na transitividade como na dependencia. 

-
Niha ni-ki-a kana-ja 'ida? (Pergunta FAZER-margem-
circunstancial banhar-independente demonstrativo?) 
'Onde/como ela toma banho?' A resposta é ambigua e 
poderia representar lugar ou modo. 

Gora adamini-ni-a taoba ka-nama-ni vani-a kana-ja 'ida. 

(Casa desembarc adouro-marg em= nomina 1-c i rcun stanc i a 1 

tábua adjetivizador-superfície-adjetival sele~ao

circunstancial banhar-independente demonstrativo.) 'Ela 
toma banho numa tábua do desembarcadouro da casa.' 
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2. 

Niha ni-ki-a kha-ja hida? (Pergunta f.AZER-margem
circunstancial vir-independente demonstrativo?) 'Como 
foi que ela veio até aquí?' Resposta: Kanava 'De canoa'. 

Niha ni-ki-a 'i-khori-ja hida? (Pergunta FAZER-margem
circunstancial voce-cavar-independente demonstrativo?) 
'Com o que voce está cavando?' Resposta: Tarasara 
vani-a 1 0-khori-ja hida. (Ter~ado selecao-circunstancial 
eu-cavar-independente demonstrativo.) 'Estou cavando com 
um ter~ado' • 

Niha ni-ki-a abini-ra 'ada abaisana? (Pergunta FAZER
margem-circunstancial morrer-independente demonstrativo 
peixe?) 'Como foi que o peixe morreu?' As respostas 
podem ser interpretadas como modo, lugar, for~a ou 
instrumento: Tapajo kaabani. 'Numa annadilha.•, ou 
Kahano-na vani. 'Intoxicado (com veneno)'. 

Niha ni-ki vani-a 'i-ani-ja hida viro? (Pergunta FAZER
margem sele~ao-circunstancial voce-retirar- independente 
demonstrativo papagaio?) 'Como voce retirou o papagaio 
(do ninho)?' A resposta descreve o~ modo como este ato se 
realizou. 

PERGUNTAS POLARES. As perguntas polares nao 
~a palavra interrogativa. Distinguem-se 

apresentam 
de su as 

equivalentes declarativas por meio de entona~ao, afixa~ao e 
contexto. 
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Un interrogativo polar é caracterizado por sua 

entonacao ascendente no final do enunciado; urna sentenca 
declarativa, ao contrário, apresenta entonacao descendente 
no final do enunciado, a menos que este seja parte de l.111a 
unidade de entonacao maior. O que pode ser plano ou 
levemente ascendente. Além disso, urna pausa vem sempre 
depois de urna pergunta, dando ao ouvinte a oportunidade de 

responder. 
Nao há um só afixo que assinale llTia pergunta polar. Há 

referencia a partícula -mani 'identificacao', ªº longo do 
trabalho, e ela parece ligar dois itens que se associam de 
alguma fonna. As perguntas polares costllTIMJ apresentar esta 
partícula como sufixo, tanto na pergunta como na resposta, 
se já nao estiver presente na qualidade de partícula. Em 

contextos nao-interrogativos, mani aparece ligando dois 
itens como, por exemplo, sujeito e complemento, imperativo 
e resposta. Segue um exemplo de ligacao entre pergunta e 
respo sta: • I-nof i-1Dani-j a h ida papi ra? ( Voce-querer
identifica,lo- i ndependente demonstrativo papel?) 1 Voce quer 
este pape 1? 1 

• A resposta é Ha 1 a, 1 o-nofi-·1Dani-j a 1 oni. 
(Sim, eu-querer-identifica,lo-independente demonstrativo.) 
1 Sim, quero. 1 

Urna resposta 1 igada a LJTI imperativo indireto: 'Orna-na 
bi-honari a-ha, • oma-11ani-ha, raof a-na bi-honari a-ha, 
raofa-•ani-ha. (Deitar-dependente=intransitivo ele-mandar
independente, deitar-identifica,1o-independente, pular
dependente=intransitivo ele-mandar-independente, pular
identifica,ao-independente.) 'Ele o mandou deitar, e ele 
deitou; ele o mandou pul ar, e ele pulou'. 
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As circunstancias sob as quais lJTI enunciado se faz sao 
a evidencia mais forte de que l.ITla pergunta espera resposta, 
ou nao. As perguntas polares associam-se freqüentemente a 
um vocativo, a llll pronome da segunda pessoa, ou a ambos os 
elementos, seguidos de urna pausa. Se, no desenrolar de llTI 

monólogo, o falante cita urna pergunta polar, ele transmite, 
tanbém, a resposta sem pausa ou referencia específica ao 
público ouvinte. Por exemplo: Kaikahi-'a-ha ada hoariha, 
b . . • h . i-n1- a- i, • I-ino-ni 'bana-mani-a? Bi-ni-' a-mani-ha, 
Ha'a, 'o-ino 'bana-ki-ho. (Chegar-completivo-independente 
demonstrativo outra, ele-dizer-transitivizador-indepen
dente, seu-dente-margem=nominal doer-identifica~ao

i ndependente? El a-d·i zer-trans i ti.vi zador-idént i f i c a~ao
i ndependente, Sim, meu-dente doer-margem-eu.) 'A outra 
chegou e ele disse a el a: "Dói- lhe o dente?". El a disse a 
ele: "Sim, dói 11 • 

• 

3. PERGUNTAS RET~ICAS. Observam-se tres contextos nos 
quais o enunciado assLme a fonna de um interrogativo, mas 
sem a for~a ilocutória, isto é, o falante nao pede 
i nfonna~ao. 

O primeiro contexto corresponde a situa~ao social que. 

exige alguma fonna de comunica~ao, e, por isso, os 
personagens usan urna pergunta polar para satisfazer tal 
requisito; esta é identica a pergunta real e recebe 
resposta como se tal fosse. Por exemplo, a sauda~ao nonnal 
é: 'I-vani. (Voce-sele~ao.) 'Voce?', sendo a resposta: 
Ha'a, ho-vani. (Sim, eu-sele~ao.) 'Eu'. Este uso se estende 
a outras áreas da conversa~ao. As pessoas perguntam: 'Voce 
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está comendo?' 'Voce veio?', quando está claro no contexto 
. , que ass1m e. 

O segundo contexto demonstra lJTl outro tipo de pressao 
social. Quando lllla pessoa, geralmente alglJTla crianca, nao 
se comporta de l.JTla maneira socialmente aceitável, aquele 
que o repreende costlllla usar lJTla pergunta polar negativa. 
Por exemplo: 'Voce nao tem ouvidos?' que significa 'Voce 
deve ouvir!'. E 'Voce nao tem roupa?' que quer dizer 'Vá 
vestir-se!'. Em cada urna destas situacoes, a pergunta polar 
negativa possui a forca ilocutória de um imperativo. 

Tanto as perguntas polares positivas como as negativas 

sao usadas como verdadeiras perguntas; se no contexto nao 
existe pressao social, como a descrita acima, a pergunta é 

considerada autentica. 
O terceiro contexto, no qual se pode usar urna pergunta 

retórica, expressa urna grande dificuldade enfrentada pelo 
falante. A palavra interrogativa, tornada negativa 
ni-nihaniki (negativo-como), é usada, inicialmente, quando 
o falante declara o problema; por exemplo, um texto 
narrativo contém: 'Como é que podemos atravessar esse 
trecho do caminho; nao h~ casas de marimbondo penduradas a 

pouca altura do chao, bem no meio, e cobras dos dois 
lados?'. Aqui o falante nao espera receber informa~ao sobre 
o como vencer a dificuldade, e por isso ele nao pára para 
deix ar o seu ouv i nte f al ar, 
narrativa. Embora a declaracao 
interrogativa, leva implícito 
passar 1

• 

mas prossegue com sua 
seja dada sob forma 

o significado 'nao podemos 
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NOTAS 

l. As pesquisas de cc111po sobre as quais se baseia o 
presente estudo foram realizadas durante o período 
1964-1976. A tribo paumarí abrange a urna populacao de 
aproximad amente 250 pes so as. Os dados fund arnentai s des te 
estudo provem da análise do modo de falar de um grupo 
composto por 160 falantes que habitam a área de Sao 
Clemente, no río Purus, Estado do Jlrnazonas, Brasil. A 
1 íngua paumarí pertence a f amíl i.a arauá do tronco aruak. Os 
convenios entre o Instituto Lingüístico de Verao, a 

, 
Funda~ao Nacional do Indio (FUNAI), no Ministério do 
Interior, e o Museu Nacional do Río de Janeiro, tornaram 
possível o contato prolongado com a tribo·. Este estudo 
foi elaborado num seminário lingüístico realizado pelo 

I.L.V., em Porto Velho, Rondonia, de setembro a dezembro de 
1976. A autora desej a agradecer ao Dr. Joseph Grimes e ao 
Dr. Ivan Lowe a orienta~ao e conselhos sobre a organiza~ao 
e apresenta~ao do material. 

2. Usa-se o tenno 'segu~do objeto•, em vez de 'objeto 
i nd i reto 1 

, porque em portug ues o objeto i nd i reto refere-se 
nonnalmente a um beneficiário ou recipiente, e o objeto 
refere-se a um paciente. Na língua paumarí, porém, o 
beneficiário encontra-se na posi~ao de objeto e o paciente 
como segundo objeto, em verbos bitransitivos. 

3. O termo 'adjunto• tem aquí um significado mais restrito 
do que o uso nonnal; restringe-se , . 

a um un 1co sintagma 
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nominal na periferia de uma ora~ao com fun~ao adverbial, e 
compoe-se apenas de elementos com papel de for~a ou alvo. 

4. O termo 'actante• é usado no sentido dado por Francisco 
da Silva Borba, Pequeno Vocabulário de Lingüística Moderna, 
2~ ed. (revista e aumentada) ... Sao .Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1976, p. 2. 

5. O termo 'circunstanciais' refere-se a quatro elementos 
adverbiais (tempo, lugar, instrl.lllento e adjunto), mas 
exclui modo e razao. 

6. A palavra interrogativa verbal é o verbo 
pró-verbo obrigatório ni 'fazer, ser' o 
imediatamente e é registrado na glosa como 

niha mais o 
qual a segue 

• fazer'. Ni ha 
pertence a uma classe de verbos que nao leva afixos, sendo 
transferida a afixa~ao para o pró-verbo. 

7. Um manuscrito de autoría de Shirley Chapman e Mary Ann 
Odmark que descreve sobre o sistema fonológico da lfngua 
paumarí está arquivado na Funda~ao Nacional do Índio, no 
Ministério do Interior, Brasilia. O Paumarí possui as 
consoantes /p t k ?/, /b d g/, /th kh/ /6 a¡ que sao 
implosivas sonoras, e /e j/, /w f s s h/, /m ni e/}~ 

• 
retroflexo/. As vogais sao /i a o/. Há alongamento 
contrastivo das vogais nas sílabas tonicas; este é escrito 
como lJTla vogal dupla. A consoante que vem após a sílaba 
tonica é alongada, exceto /t r w/. 

8. O elemento nominal que antecede imediatamente o verbo 
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deve ser marcado com um enclítico temático ou demonstrativo 

enfático. Esta escolha nao se limita as ora~oes 

interrogativas, mas é parte do mecanismo de encena~ao 

integral da língua. Todos os sintagmas nominais que 
antecedem o verbo estao numa posi~ao temática e sao 

marcados com enclíticos da seguinte forma: 

sujeito-~ verbo transitivo 
objeto-ra verbo transitivo -
sujeito objeto-ra verbo transitivo - -. 
segundo objeto-a verbo transitivo 

O sujeito de um verbo intransitivo, porém, ~unca tem um 
elemento enclítico. O enclítico -a ocorre também em todos 
os circunstanciais. É sempre zero após /a/. 

; 

E possível dar urna enfase especial a lJ1l dos elementos 
que vem antes do verbo numa ora~ao, e isto se faz através 

da coloca~ao de um demonstrativo após este elemento. O 
demonstrativo deve concordar em .... ; genero e numero com o 

núcleo do sintagma nominal a que se junta. Quando sao 

desconhecidas estas categorías, como em muitas perguntas, o 

demonstrativo assume forma singular feminina. Havendo dois 
elementos temáticos, o enfatizado ocorre primeiro, e da 

seguinte maneira: 
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sujeito +demonstrativo +verbo intransitivo 

sujeito +demonstrativo ±objeto-~ +verbo transitivo 

objeto +demonstrativo ±sujeito-~ +verbo transitivo 



Lm demonstrativo torna o sintagma nominal, ao qual está 
ligado, em oracao equativa, encaixada e de identificacao. 
Entao mani 1 identifica~ao 1 pode anteceder facultativamente 
o demonstrativo, exceto 
com enclítico temático 

quando um outro sintagma nominal 
vem imediatamente depois. Além 

disso, os demonstrativos podem acorrer sozinhos como 
sintagma nominal, com o valor de pronome da terceira pessoa 
"ele, ela, eles, elas". Sao usados também para distinguir 
tempo e lugar, como se ve no Quadro 2. 

Singular Singular Plural 
Feminino Masculino 

perto do hida hada hadani 

fal ante/ agora 

perto do f 'oni 'o va•oani -
ouv i nte/ agora 

longe do falante e .. •ida • ada 'adani 
ouvinte/nao-agora; . 

tempo nao-indicado 
ou assinalado 

Quadro 2. Demonstrativos paumarí 

9. Várias partículas 

o ponto de vista do 
e, conseqüentemente, 
interrogativo. As 

facultativas expressam tempo, ordem e 
falante dentro de um sintagma nominal 
as vezes, dentro de um Sifitagma 

partículas temporais bana 'futuro 
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pennissivo' e koda 'futuro dubitativo' e as partículas de 

ponto de vista do falante mani 'identifica~ao' e vani 
1 sele~ao 1 ocorrem neste estudo. Mani funciona como verbo 
•ser', mas nunca é flexionado como raiz verbal. Ocorre 
também como sufixo verbal, e nao se restringe a contextos 
interrogativos, mas serve geralmente de ligacao entre dois 
itens como pergunta e resposta, imperativo e resposta, ou 
sujeito e complemento. Vani serve geralmente para indicar 
tma dentre as possibilidades conhecidas. Em urna narrativa 
isso mostra contraste e contra~expectativa, podendo vir 
depois de llO substantivo, sintagma ou oracao inicial na 

sentenca, e 
interrogativos 
periférico . . 

ocorrer freqüentemente em enunciados 
após um elemento circunstancial ou 

10. 1 Independente 1 é um tipo de margem que é o afixo 
final; este ocorre em todos os verbos, na maior parte dos 
adjetivos e alguns substantivos. -ni/na é a margem que 
ocorre em substantivos, de vez em quando em adjetivos, 
verbos intransitivos dependentes e oracoes intransitivas 
nominalizadas. -ni ocorre em radicais femininos da segunda -
pessoa do singular e plural, e terceira do singular; -na 
aparece em outros contextos. -ki é a margem que ocorre em -
adjetivos e verbos os quais dao infonna~ao descritiva, 
explicativa, colateral e de pano de fundo; é neutra no que 
diz respeito a transitividade ou dependencia e, portanto, 
recebe apenas a glosa de 1 margem 1

• -vini é a margem que 
ocorre em verbos transitivos dependentes e oracoes 
transitivas nominalizadas. -ja/ra ocorre somente como 
margem verbal em oracoes independentes. -ra é usada para a -
114 



terceira pessoa do masculino singular e a terceira do 
plural, e -ja, nos demais casos. -ja/ra é usada para o 
tempo imediato e, portanto, encontra-se com freqüencia em 
diálogos. -hi/ha torna-se margem na seqüencia dos fatos em 
textos narrativos, e ocorre as vezes em contextos 
interrogativos da terceira pessoa, quando a a~ao se realiza 
no tempo presente e em lagar afastado do local da conversa. 
-ha aparece na terceira pessoa do masculino singular e na 
terceira do plural, e -hi, em outros contextos. -
11. Há lJlla pequena classe de 
palJllarí ch<rnada el asse ka-. Quando -

substantivos na língua 
este tipo de substantivo 
ou adjetivo no mesmo ocorre, qualquer outro substantivo 

sintagma nominal 
substantivo tipo 

deve 
ka-

levar lJ11 prefixo ka-. Ocorrendo lJ11 

num -
prefixo ka- aparece também 
exemplo: vanami 'remo• é 
1 0-ka-noki- K'i 'oni vanami --

-
sintagma nominal nuclear, o 

no verbo daquela ora~ao. Por 
um substantivo tipo ka-. 

ka-karaho. (Eu-ka=concor-
dancia-ver-margem demonstrativo remo ka=concordancia
grande.) 'Vejo aquele remo grande.' Canoas, carros, avioes 
sao todos membros desta classe, e quando o prefixo ka-
ocorre num verbo de movimento, mesmo sem 
veículo, subentende-se que a viagem se fez por 

• 

-
a men~ao do 
este meio • 

ka- possui os alomorfes morfologicélTlente condicionados ki-, - -
ko-, a- e kha-. kha- ocorre como pró-verbo reduplicativo --
n1-; a--
e 1 es/ el as 

aparece com kha- 'movimento' em 'eu/voce/nós/ 
vir de canoa' e 'ele vai de canoa'; ·ko- ocorre -

com 'avi- 'beber', baranaha- 'chamar', 'bai- •comer', dora
'recolher•, fini- 'temer', o'oi- •entrar', 'orna- 'deitar', 

\., 

sa- 'levar', saka- •arpoar', sona- 'jogar' (i.e., 
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arremessar qualquer coisa); ki- aparece com hi- 1 ser 1
; e - -

ka- can todas as demais raízes verbais. -
12. O nao-transitivo é usado de preferencia com a equativa 
para descrever ora~oes que possuem sujeito e complemento 
(identifica~ao, posse, propósito, compara~ao, referencia, 
existencial), pois muitas ora~oes de a~ao se expressam 
tC111bén como ora~oes equativas, no nivel superficial. 

13. Os prefixos 
•propósito• sao 
precedidos de llTI 

diferentes: 

ka- compreendidos como 1 posse 1 e 
identi~os na terceira pessoa, quando 

substantivo, mas representan paradigmas 

•pos se 1 

kodi-ani 1 meu/mi nha 1 

kada-ani 1 seu/ sua • 

ki di-ani 1 dele 1 

substantivo + ka-ni 
1 de Lma pes so a• 

, 

I 

•propósito• 

kodi-imoni 1 para mim 1 

kada-imoni 1 para voce• 

kidi-imoni •para ele' 

substantivo + ka-imoni 
•para urna pessoa• 

14. O pronome va•ora antecede obrigatorianente o verbo 
quando o objeto é animado e da terceira pessoa do plural. 
Aplica-se esta regra mesmo quando o objeto antecede o verbo 
(objeto-ra va'ora verbo), vem após o verbo (va•ora verbo -
objeto), ou está implícito nele (va'ora verbo). 
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A Prosódia Silábica Suruf 

CAROLYN BONTKES 

Na lingua surui1, os tra~os prosódicos de tom e de 
acentua~ao, quando ocorrem nos verbos e nos substantivos 
possuidos, interagem de diversas maneiras. 

l. VERBOS INTRANSITIVOS. Um verbo intransitivo com pre
fixo subjetivo recebe o tom que e detenninado pelo tom ine 
rente ao verbo, pela pessoa e pelo nümero do prefixo. 

1.1. Prefixos pron011inais. Os verbos intransitivos da 
lingua surui recebem prefixos subjetivos de tom essencial
mente baixo. Antes de raizes de tom alto acentuado, os 
prefixos apresentam tom descendente de medio para o baixo, 
sendo percebido mais facilmente na primeira pessoa exclu
siva e na segunda pessoa ~do plural, por causa da dura~ao 
vocalica. t dificil perceber este tom descendente em 
quadros paradigmaticos. 2 . 

o-
1eu 1 pa- 'nos' (inclusivo) 

toy- 'nos' (exclusivo) 

e- 'voce' mey- 'voces' 
'ele' 'eles' 3 

a- a-
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1.2. Raf zes verbais 110nos{labas. No caso de raizes ver
bais monossilabas, o acento cai sempre na raíz . 

•A • B 

o- \'/ \'\ 
e- \'/ \'\ 

a- \'/ \\ 
pa- \'/ \\ 

toy- \'/ \' \ 
mey- \'¡ \'\ 

a- \'! \\ 
- I 

Quadro tonal l . Monossilabas 

'ter medo' (•A) •ir• ( • B) 
' .. 4 o- pi.: o-'ka: 

e- 'pi.: e-'ka: 

a-'pÍ.: a-'ka: 

pa-'mi.: pa-'ga: 

toy-'pi.: toy-'ka: 

mey-'pi. : mey-'ka: 

a-'pÍ.: a-'ka: 

1.3. Ra{zes verbais diss{labas e triss{labas. As raizes 
de tres silabas parecem seguir em suas duas primeiras sil!_ 
bas, os mesmos padroes das r aizes de duas silabas. Em to
das as raizes trissilabas , a silaba final e de tom baixo. 
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o-

e -

a -

pa-

toy-

mey-

a -

1 88 
ou 

1 AB B'A B'B B'B 'AA 

,.,, \\ •¡ \\\ \\'\ \'// 

\'/\ \\ •¡ \\\ \\' \ \'// 

\'/\ \\ '¡ \\\ ,,. \ \ti 

\'!\ \\ •¡ \1\ \\'\ \'/! 

\'/\ \\'/ \1\ \\'\ ,•¡¡ 

\'/\ \\'/ \1\ ,,., \f / 
. 

\'/\ \\'/ \\\ \'\ \ \f / 

... 
a -B 

\:\ 

'\ :\ 
'\: \ 

'\~\ 

\:/\ 

\:i'\ 

'\:\ 

Quadro tonal 2. Raizes verbais dissilabas 

I 

'ABB A'AB 

o- \ '/\\ ,,.,, 
e- \ ·¡~ \ ·/'/\ 

a- \ ·¡~ \/'/\ 

pa- \. /\\ \/'/\ 

t oy- \. /~ \/'/\ 

mey- \. /~ ,,.,, 
a- \. /~ \/t\ 

'BBB 
ou 

B'BB 

\\\\ 

\\\\ 

\\\\ 

\1\\ 

\/\\ 

\/\\ 

\\\\ 

á-'AB 
• \:/\ 

\! '/\ 

\! '¡ \ 

\: '¡ \ 

\/,/\ 

\/'/\ 
\: '¡\ 

Quadro tonal 3. Raizes verbais trissilabas 
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1.3.1. Aquelas raizes 
apresentam seqüencias 
alto-alto, apesar da 
prefixo nem na raiz. 
mente, de tom baixo. 

nas qua ;·s as duas pri·me; ras sil abas 
tonais alto-baixo, baixo-alto ou 

acentuac;ao, nao sofrem mudan~a nem no 
Todos os prefixos sao, essencial-

'estar cansado' ( 
1 AB} •estar inchado' (B'A) 

o-'tágo 
e-'tágo 
a-'tágo 
pa-'nágo 
toy-'ságo 
mey-'ságo 
a-'tágo 

'caminhar' ('AA) 

o-'wérá 
e-'wérá 
a-'wérá 
pa-'wérá 
toy-'érá 
mey'era 
a-'wérá 

, ... 5 o-we ba 

e-we'bá 
a-11Je'bá 
pa-we'bá 
toy-e 'bá 

mey-e'bá 
a--we 1bá 

'coc;ar' (A 1A) 
o-pá 'rí.bi·n 

e-pá'Pibin 
a-pá'F'ibin 
pa-má 'r{bi'n 
toy-pá 'PÍ.bin 
mey-pá'r{bin 
a-pá'T"ibin 

,, 

1.3.2. As raizes verbais com dois tons baixos, em posic;ao 
inicial, tornam-se em raizes de tom alto-baixo, na primei
ra pessoa inclusiva, na primeira pessoa exclusiva e na se
gunda pessoa do plural. 
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1 acordar' (8 1 8) 

o-pa'ko 

e-pa'ko 

a-pa'ko 
pa-má'ko 

toy-pá 'ko 

mey-pá'ko 

a-pa'ko 

'gostar de' (B'B) 
o-pi 'ka:y 

e-pi'ka:y 

a-pi'ka:y 

pa-mt'ka:y 

toy-p-i'ka:y 
mey-p-i'ka:y 

a-pi'ka:y 

'estar com frio' (B'BB) 
o-hi'tagl 

e-hi 'tag?, 

a-hi'tagl 
pa-l-i , tagl 

toy-xt'tagl 

mey-x-i'tagl 
a-hi 'tag?, 

•defecar' ('BB) 
o-'hlya 

e-'hlya 
a-'hlya ,,, 
pa-'tlya 

~ 

toy-' x?,ya _, 
mey- 'x?,ya 

a-'hlya 

'estar bebado' ( 
1 BBB) 

o-'parija 

e-'parija 

a-'pa.Pija 

pa-'márija 
toy- 1 párij·a 

mey-'pári'ja 

a-'parija 

Urna raiz de tom baixo-baixo nao sofre mudan~as, segundo o 
processo anterionnente citado. 
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• es ta r pe rd i do 1 
( B 1 B ) 

o-ho 'ni pa-lo 'ni 
toy-xo'ni 

e-ho 'ni 

a-ho'ni 

mey-xo 'ni 

a-ho'ni 

1.3.3. Em dois verbos dissilabos, a forma basica da raíz 
come~a com /a/. Ouve-se este apenas na primeira pessoa 
exclusiva e na segunda pessoa do plural. Em outros ambien 
tes, este elemento e apagado, causando assim o alongamento 
compensatorio do prefíxo. Oeste modo, dir-se-ia que a si
laba inicial /a/ assume a característica vocalica de qual
quer prefi xo com vogal final. Ent>ora o tam da primeira si 
laba da raíz seja essencialmente alto, como acontece quan
do este nao é assimilado, o tom do prefi xo alongado perma
nece baixo. Em ani>os os verbos, nas formas com prefixos 
de consoante final, o acento cai na primeira s1laba da 
raiz. Nas demais formas, e o prefixo alongado que recebe 
o acento. 

'ser pregui.~oso 1 
( 'á-B) 

'o:-ri 'pa:-ri 

toy-'ári 

'e:-ri mey-'á:ri 
'a:-ri 'a:-ri 
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1 esquecer 1 ('á-B) 
'o :-pa: 'pa:-pa: 

toy-'ápa: 

'e :-pa: mey-'ápa: 

' a:-pa: ' ta:-pa: 

Constatou-se a ocorrencia de" tres verbos coma silaba 
inicial /a/ nos prefixos de consoante final, mais duas si
labas. Sao, portanto, principalmente as raizes trissila
bas com prefixos de vogal final que manifestam o alonga
mento compensatorio em semelhan~a as raizes dissilabas, 
acima descritas. 
segunda silaba da 
todos os prefixos 

Em todos os tres verbos, o acento cai na 
forma basica, ficando aquela silaba com 
alongados. 

12' pess. . s1ng. l ~ pess. exclusiva pl . 
o:-'jia 'eu espirro' toy-á'jl a 'espirramos• 
o:-'r-íxa 'eu brinco' toy-á'r-íxa 1 brincamos• 
o:-'bága 'estou com toy-á'bága 'estamos com 

pressa' pressa' 

1.3.4. Acentu~io. Geralmente, pode-se dizer que o acento 
cai num dos tons altos de urna palavra. Nas raizes verbais 
dissilabas, encontramos padroes tonais alto-baixo e 
bai xo-alto com acento na silaba alta; enquanto nas raizes 
de tom bai xo-bai xo o acento pode cair na primeira ou segu!!_ 
da silabas. Quando neste ultimo grupo, o padrao tonal mu
da para alto-bai xo, ha urna dÜvida se, realmente, o acento 
muda para a silaba alta. Foi constatado apenas um exemplo 
de padrao tonal alto-alto: 'wérá 'andar'. Neste exemplo, 
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o acento e na primeira silaba. 
O prefixo toy- da primeira exclusiva do plural e o pre 

fixo mey- da segunda pessoa do plural sao mais longos do 
que os outros, e por causa da extensao da silaba estes pre 
fixos tendem a soar como acentuados quando ocorrem em pal! 
vras isoladas. 

A acentua~ao nao tem fun~ao lexica na lingua surui, 
mas parece influir nos padroes tonais, como se ve no caso 
dos substantivos possuidos. 

2. VERBOS TRANSITIVOS. 

2.1. Prefixos pr01&1tna1s. Os prefixos nos verbos transi
tivos da lingua surui se referem ao objeto6 em vez do su
jeito e, por isso, podem ser considerados prefixos ergati
vos. Os prefixos objetivos nos verbos transitivos sao 
iguais, na fonna, aos prefixos subjetivos nos verbos in
transitivos, com as seguintes exce~oes: na terceira pes
soa do singular e num tom alto ocorrendo na primeira pes
soa exclusiva e nas segunda e terceira pessoas do plural. 

o- ªme' pa- 'nos' (inclusivo) 
tóy- 'nos' (exclusivo) 

'voce• ., 
'voces' e- mey-

~-i-..a:- 'oª7 ., 
ta- 'os/as' 

O prefixo da terceira pessoa do singular muda das se
guintes maneiras: ~ ocorre antes de raizes verbais come
~adas por urna nasal ou por urna oclusiva bilabial, i- ocor
re antes de raizes verbais come~adas por /o, x, s, w/ ex-
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ocorre antes de raizes verbais come~adas por /a/. 

~-mátagá (o-beliscar) 
"" 

(1-maa (o-levar) 
i-órpa (o-picar) 

"" 
i-xe (o-picar) 
x-aka (o-matar) 
x-ákar (o-morder) 

'(alguem) o belisca' 
'(alguem) o leva' 
'{alguma coisa) o pica' 
'{alguma coisa) o pica' 
'(alguem) o mata' 
'{alguma coisa) o morde' 

Ha exce~oes a regra geral dos prefixos objetivos da 
terceira pessoa do singular: 

(1 ocorre tambem antes dos verbos -káne 'querer', -:r:óta 
'chover sobre' e -ká,ta 'cortar~. 

i- ocorre tambem antes dos verbos -kar •buscar' e -tgá 

'puxar'. 
x- ocorre tambem antes de tkin 'ver'. 

O verbo -mérema 'falar com' pode receber (1 ou xi- na ter-
.,. "" 

ceira pessoa perema-c:i-pe~ema {lhe-falar-com) '(alguem) 
fala com ele'. 

2.2. A maioria dos verbos transitivos e regular no tome 
na acentua~ao. Antes de raizes com silaba inicial de tom 
baixo, os prefixos da primeira e segunda pessoas do singu
lar sao altos, enquanto as demais formas sao regulares: 
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'querer' 
o-'gáne 

e-'gáne 

'káne 
pa-'gáne 
tóy-'káne 
méy-'káne 

tá-'káne 

•procurar' 

Ó-'gar 

e-gar 

i-kar 

( 'AB) 

( • B) 

pa-'gar 

tóy-'kar 
méy-'kar 

tá-'kar 

'ensinar' (BB'A) 
ó-mako'bá: 

é-rnako'bá: 

mako'bá: 
pa-mako'bá: 

tóy-ako 'bá: 
méy-ako'bá: 

tá-mako'bá: 

Na palavra mayse 'empurrar', a raiz e de tom alto-alto, 
exceto na terceira pessoa cujo prefixo e ~. Neste caso, a 
primeira silaba e de tom baixo, a menos que seja precedida 
de um sujeito-substantivo livre, em vez de um pronome. 

'empurrar' ('AA) .. ... .. .. 
- -o-rnayse pa-'mayse .. .. 

tóy-'ayse .. .. 
e-'mayse .. méy-'ayse .. .. 

'mayse tá-'mayse 

2.3.Como acontece comos verbos intransitivos, ha algumas 
raizes verbais transitivas que se iniciam por /a/. Ouve-se 
este /a/: na terceira pessoa do singular, pois, todas le
vam x- (consoante final), na primeira pessoa exclusiva e na 
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segunda pessoa do plural. Como no caso dos verbos intran
sitivos, o mesmo alongamento compensatorio do prefixo ocor 
re nas outras pessoas. 

Dentre os dois exemplos com raizes dissilabas, um apre 
senta uma raíz basica de tom alto-baixo, -ákar 'morder', e 
o outro apresenta uma raiz basica de tom baixo-baixo, -aka 

'matar'. Nas pessoas nas quais o /a/ inicial de -ákar 

'morder• nao esta expresso, o prefixo é acentuado e de tom 
alto. Naquelas pessoas em que o /a/ esta expresso, o ace.!!_ 
to cai no /a/, e o prefixo possui tom regular. Em -aka 

'matar•' os prefixos alongados sao também acentuados e de 
tom alto. Nas pessoas que apresentam /a/ em forma expres
sa, o tom e baixo. Por ser baixo o tom inicial da raíz, 
pode-se ouvir na terceira pessoa do plural a silaba extra 
/a/ em vez do alongamento compensatorio. 

'morder' ('á-B) 'matar' ( 'a-B) 
'Ó :-kar · 1Ó:-ka 

'é:-kar 'é:-ka 

'x-ákar 'x-aka 

'pa:-kar 'pá:-ka 

tóy-'ákar 'tóy-aka 

méy-'ákar 'méy-aka 

'tá:-kar 'tá-aka 

Ha urna raiz de quatro silabas com /a/ inicial. Esta 
raiz segue o mesmo paradigma de -ákar •morder', nas pri
meiras duas silabas, exceto na terceira pessoa do singular 
a qual apresenta tom baixo no /a/ inicial. 

127 



'aproximar-se' {'á-BBA) 
'Ó:-matagá 'pá:-matagá 

'é:-matagá 

'x-amatagá 

tóy-'ámatagá 

méy- 'ámatagá 

'tá:-matagá 

Na raiz ikin 'ver' com /i/ inicial, na qual o /i/ 
desta raiz combina como prefixo para produzir /y/, o 
tom de cada prefixo recebe o tom alto do /i/. 

'ver• { 'AB) 
'Óy-kin 'páy-kin 

'éy-kin 
'x-ikin 

tóy-'Í.kin 

méy-'ikin 
tá-'lkin 

~ 

3. SUBSTANTIVOS POSSUIDOS. Parece que as mudan~as morfo-
fonemi cas e tonais entre os substantivos obrigatoriamente 
possuidos e seus prefixos pronominais possessivos dependem 
diretamente da fun~ao gramatical desempenhada por eles. 
As fun~oes pertinentes sao: a) sujeito e b) forma refle
xiva, que é empregada quando o sujeito da ora~ao e o pos
suidor do objeto sao os mesmos. 

3.1. Prefixos. Os prefixos possessivos dos substantivos 
sao identicos aqueles dos verbos transitivos. 

o- 1 meu/ minha 1 pa- 'nosso/nossa' (inclusivo) 
., 

toy- 1 nosso/nossa 1 (exclusivo) 
., 

'seus/suas' mey-e - 1 seu/sua 1 

ri • • 
'f/ -xi,--i.- -x - 'dele' tá- 'deles/delas' 
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O prefixo pronominal possessivo da terceira pessoa do 
singular alterna-se de maneira diferente do prefixo do 
verbo transitivo: 

x- ocorre antes de /a/, e antes dos seguintes subs-
. ~ 

tantivos cóme~ados por /i/: -iway 'tutor', -lwa 
•nadegas' e -txo 'sombra'. 

i- acorre antes de -a:b 'tronco', -xí.n 'cabelo do 
bra~o·, -xá 'figado', -xt~ 'sangue', -xéd •nome' 
e -xí.gayed 'esposo' . . 
ocorre em varia~ao livre com xi-, nas seguintes 
raizes: -xóbéub 'panela de barro', -xábikába 
'joelho', -xárpiab 'cinto', -xárpia 'abdomen', 
-xérég 'pele' e -xádág 'gordura'. Ocorre também 
com raizes que come~am por la- 'pertencente ao 
olho'. O /l/ se transfonna em /y/, na terceira 
pessoa: o-lakába 'meu olho' e yakába •o olho 
dele' . 

xi- acorre em outros ambientes. 
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3.2. Toda raíz monoss11aba e acentuada. 

A B A-+ B A~B 

o- \'/ !'\ \'/ \'! 

e- \'/ /'\ \'/ \'/ 
"' . . iv-x i.- -i.- -x- \'/ ,., \'/ \'\ 

\'/ \'\ • \'¡ \/ pa-
.-

toy- /'¡ !'\ /'\ ¡•¡ 

/'/ /'\ /'\ ¡'/ 
.-mey-

' 

!'\ ¡'¡ /'¡ /'\ 

Quadro tonal 4. Ra1zes substantivas monossilabas 

3.2.1. Quando o tom da raíz substantiva e alto, os prefi
xos sao regulares. 

' primo para 1e1 o' ( •A) 
o-'mór pa-'mór 

tóy-'pór 

e-'mór méy-'pÓr 

xi- ' pór tá- 'pór 

3.2.2. Quando o tom ~a raíz substantiva e bai xo, os prefi
xos da primeira e da segunda pessoas do singular tornam-se 
em prefi xos de tom alto. 
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1 mae 1 
( 

1 B) 
Ó-'ni pa-'ni 

t óy-'si 

é-'ni méy-'si 

xi-'ti tá-'ti 

3.2.3. Por razoes desconhecidas, quatro raizes substanti
vas mudam de tom alto para tom baixo, na primeira pessoa 
exclusiva e nas segunda e terceira pessoas do plural: 

. ... 
-'gó:r 'intestinos', -géir 'canela da perna', - i tr 'sangue' 
e - iá 1 figado 1

• Seus respectivos prefixos sao regulares. 

•figado' (de A para B) 
o-'iá pa-' lá 

tóy-'xa 

e- 1 iá 

i -'xá ./ 

méy-'xa 

tá- 11za 

3.2.4. Os dois substantivos -gó .'boca• e - i éd 'nome 1 nao 
seguem os mode·1 os aci.ma apresentados. Na tercei ra pessoa 
do singular, a raiz apresenta tom baixo. Tambem, no caso 
de -gó 'boca', o prefixo da primeira pessoa do plural ex
clusiva tóy- e o da segunda pessoa do plural méy- apresen
tam tom descendente de alto para baixo, bem distinto. 
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ªboca• (de A para B) 'nome• {de A para B) 
o-'gó o- Zéd 
e-'gÓ e-' Zéd 
xi-'ko i -'xed 
pa-'gó pa-'Zéd 
tóy-'kó tóy-'xéd 
méy-'kó méy-'xéd 
tá-'kó tá-'Jzéd 

3.3. 'AA 'AA-
ou ou 

ªAB A'B A'A AªA á-'A 'á-B i-ªA 'i-B 

o-

e -

. xi.-

pa

tó y-

"' mey-

"' ta-

\'/\ 

\'/\ 

\'\\ 

\'/\ 

!'/\ 

/'/\ 

/'/\ 

\/\ \ // 

\/'\ \ 1/ 

\\'/ \\/ 

\/'\ \ // 
//'\ /// 

//'\ /// 

!/'\ !// 

\ // \: •¡ ' \~\ \'! 

\// ~ '¡ '\'.\ \'¡ 

\// \'/ '\ \ • \:/ 

\// \: '/ '\',\ \'/ . 

/// //'/ IJ\ //'/ 

/// !// //\ ¡¡'/ 

11/ /! '/ '/:\ /'/ 

Quadro tonal 5. Raizes substantivas dissilabas 

'¡ \ 

'¡ \ 

'¡ \ 

'¡ \ 

/'/\ 

!/\ 
!'!\ 

Dentre os dados ate agora coletados, em dois ter~os 
das raizes substantivas dissilabas, o prefi xo da terceira 
pessoa do singular causa varias mudan~as tonais na raiz. 
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3.3.1. Urna raiz de torn alto-baixo, corn acentua~ao na pri
meira sllaba, torna-se ern raiz de torn baixo-baixo. 

1 neto 1 
( 

1 AB) 
o-' Zérod pa- 'Zérod 

tóy-'xérad 

e-'Zérad 

xi-'xerad 

méy-'xérad 
tá-'hérad 

3.3.2. Urna raiz de torn alto-baixo corn acento na segunda si 
laba, torna-se ern urna rai.z de torn baixo-al to. 

1 unha 1 (A'B) 
o-mi.'kO:y 

e~Í.'ko:y 
i 

xi-pi'kO:y 

pa~t'ko:y 

tóy-p'Í 'kO:y 

méy-pt'kO:y 
tá-pt'ko:y 

3.3.3. Urna raiz de torn alto-alto com acento ern qualquer 
das silabas, torna-se ern raiz de tom baixo-alto. 

'primo cruzado' ('AA) 1 ces ta 1 (A'A) 
o-'máyxán o~i 1tt 

e-'máyxán 
., , 4 

e~i, ti. 

xi-'payxán xi-ti 'tt 

pa-'máyxán ., , 4 pa-ni, ti. 

tóy-'páyxán tóy-sÍ.'ti 

méy-'páyxán méy-sÍ.'tÍ. 

tá-'páyxán tá-ti 'ti 
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3.3.4. Em duas formas com raiz de tom alto-alto: -' lérég 
'pele' e -Zá'dág 'gordura', nao ha mudanca de tom. 

o-'Zérég 
'minha pele' 

o-lá'dá.g 
• minha gordura 1 

xi-'xérég 
•a pele dele' 

xi-xá'dág 
•a gordura dele' 

3.3.5. No caso de quatro substantivos, a fonna basica da 
raiz come~a por /a/, e segue o mesmo padrao que os verbos 
transitivos iniciados por /a/. Todos os prefixos, menos o 
da terceira pessoa do singular, o da primeira pessoa excl~ 
siva e o da segunda pessoa do plural apresentam alongamen
to compensatorio. 

Quando o acento cai na segunda silaba, sendo a pri
meira silaba da raiz essencialmente de tom alto, o tom do 
prefixo alongado mantem o seu tom básico. 

'est5mago' (á-'A) .. .. 
o:-'ga pa:-'ga .. 

.. tóy-á'ga .. 
e:-'ga .. méy-á'ga .. 
x-a'ga tá:-'ga 

Se o acento cai na primeira silaba de urna raiz de tom 
alto-baixo, os prefixos alongados mantim seus tons basi
cos, e tornam-se em prefixos acentuados. 
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'cesta' ('á-A) 
'o:-do 'pa:-do 

tóy-'ádo 
'e:-do · méy- 'ádo 

'x-ado 'tá: -do 

3.3.6. Em alguns substantivos, a forma basica da raíz co
me~a por /i/. Este se transforma em /y/, quando ocorre 
com a primeira pessoa do singular, com a primeira do plu
ral e com a segunda do singular. No caso do prefixo xi
da terceira pessoa do singular, na maioria dos substanti
vos, ouve-se o /Í/ inicial da raiz como se fosse um suave 
alongamento do prefixo. Quando o acento caí na segunda si 
laba da raiz, este permanece naquela silaba. Quando o 
acento caí no /i/, sendo a segunda si'laba de tom bai:xo, re 
sulta-se no seguinte: os prefixos passam a ser de tom 
alto, e todos os prefixos que tenninam em vogal recebem o 
acento' com exce~ao dos prefi.xos da tercei ra pessoa do 
plural. 

'dente' (t-A) 'sont>ra' ('-i-B) 

oy-'ká:b 'Óy-xo 

ey-'ká:b 'éy-xo 
xi:-'ká:b 'X-Í-xo 
pay-'ká:b 'páy-xo 
tóy-i.'ká:b tóy-'lxo 
méy-i 'ká: b méy-''Íxo 
tá-i. 1ká:b tá-'ko 
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3.4. 
A'BB 

ou 
'ABB 'ABB A'AB á-'AB 'á-BB 'i-B'A t-'AB 

o-

e-

l'i • • 
sv-xi-.....z,-~-

pa

tóy-
; 

mey-

tá-

\/\\ 

\!\\ 

\/\\ 

\/\\ 

//\\ 

// \\ 
//\\ 

\'!\\ \/'¡\ 

\'/\\ \!/\ ,.,,, \/l\ 

\'/\\ \/'¡\ 

/Í\\ ///\ 
/~\\ ¡¡/\ 

' //\\ ¡¡}\ 

\: .,, '/:\\ '¡ \ f / \ '! \ 

\~ '!\ /': \\ f \ '¡ \. / \ 

\' !\ \\' I J:\ ., \'!\ 

\~ '¡ \ 1~ \\ '/ \'! \ '¡ \ 

/!'/\ ¡'¡\\ /'!\'/ //'/\ 

//'/\ /f\\ /'/\'/ //'/\ 

' ¡: /\ '¡~ ·~ !/\'/ // '!\ 

Quadro tonal 6. Raizes substantivas trissilabas 

3.4.1. Nas duas formas -'yigayed 'esposo' e - gá ' ta:ba 

'quadris', o padrao tonal alto-bai xo-bai xo da raiz perma
<nece regular. 

'esposo' ( 'ABB ) 
o-'yi gayed pa-'yigayed 

e-'yigayed 

i -'xigayed 

tóy- 'xigayed 

méy-'xigayed 

tá- 'xigayed 

Em outras duas formas do mesmo paradigma -máhape 'pei-
; 

to' e -néibekod 'faca', as primeiras duas silabas de tom 
alto-bai xo se tornam em silabas de t om bai xo-baixo, na 
terceira pessoa do singular, como apresentado na 
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se~ao 3.3.1. 

1 faca• ( 'ABB) 
~ 

o-'nabekod 

e-'nabekod 
xi-'tabekod 

pa- 'nGbekod 
tóy- 'sábekod 
méy- 'sábekod 
tá- 'tábekod 

3.4.2. As raizes de tom alto-alto-baixo nao mudam nem no 
prefixo nem na raiz. 

'calcanhar• (A'AB} 
o-mi.'núi pa-rrri'núi 

tóy-pi'nia 
e-mi'nia méy-pi'nia 
xi-pi- 'nia tá-pi 'nia 

3.4.3. As duas raizes com /a/ inici·a1 seguem o mesmo para
di:gma que as raizes dissi.labas com alongamento compensato
rio dos prefixos com vogal final. Na raiz -ámla 'nariz', 

~ 

os tons de todos os prefixos sao altos, menos o da tercei-
ra pessoa do singular, que tambem apresenta mudan~a de tom 
e acentua~ao na raiz. 

'esteira' (á-'AB) 
o:-'kápe pa:-'kápe 

e:-'kápe 
x-a'kape 

tóy-á'kápe 
méy-á'kápe 
tá:-'kápe 
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'nariz' ( 'á-BB) 
'ó:-rrn:a 'pá:-mia 

tóy-'árrr'la 
'é:~ méy-'ámia 
x-ami'5 'tá:-mla 

3.4.4. As duas raizes com /Í/ inicial sao iguais as dissi
labas. Por causa da sua acentua~ao dupla -'{ka'b{: 'pi
lao' pode ser um substantivo composto. O segundo acento 
caí na ultima sílaba da raíz trissilaba. Por isso, nao ha 
mudan~a do padrao tonal basico do exemplo dissilabo. 

• pilao' ('-i-B'A) 'queixo' (-i-'AB) 
'Óy-ka 'b-Í: oy-'kóbe 
'éy-ka 'b-Í: ey-'kóbe 
'X-Í:-ka 'b-Í: xi:-'kÓbe 
'páy-ka 'bi: pay-'kóbe 

tóy- 'ika 'bi.: tóy-i'kóbe 
- '"'k .. mey- i. a'bi.: méy-i'kóbe 

tá-'ika'b-Í: tá-i:kóbe 

4. SUBSTANTIVOS REFLEXIVOS. Quando um possuidor e reflexi 
vo, isto e, co-referente do sujeito da ora~ao, ha mudan~as 
regulares nos prefixos e nas raizes. Os prefixos sao os 
mesmos prefixos dos verbos intransitivos e muitos dos pa
droes tonais da raíz sao os mesmos dos verbos intransiti
vos. As mudan~as morfofonemicas que acontecem na primeira 
consoante da raíz sao as mesmas dos verbos intransitivos. 
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4.1. Em raizes substantivas monossílabas, o reflexivo cau
sa a mudan~a dos prefixos possessivos regulares de tora al
to, ocorrendo em todas as raizes de tom bai xo, para prefi
xos possessivos de tom baixo. 

1 mae 1 (, B) 

o-' ti pa-'ni 

toy-'si 

e-'ti mey-'si 

a-' ti a-'ti • 

4.1.1. Em ra1zes regulares de tom alto ou naquelas em que 
ha mudan~a de tom alto para baixo (se~ao 3.2.3.), o padrao 
e regular, tanto para as raizes como para os prefixos. 

'primo paralelo' (•A) 'figado' (de A para B) 
o-'pór o-'há 

e-'pór e-'há 

a-'pÓr a-'há 

pa- 'mór pa- 1 lá 

toy-'pór toy-'xá 

mey:...'pór mey-'xá 

a-'pÓr a-'há 

4.1.2. Aquelas duas raizes substantivas que na terceira 
pessoa do singular com o prefi xo possessivo regular mudam 
do tom alto para o bai xo (se'iªº 3.2.4.) apresentam-se em 

/ 

tom bai xo quando ocorrem c~m as fonnas reflexivas das se-
guintes pessoas: primeira, segunda e terceira do singular 
e terceira do plural. 
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'boca' (de A para B) 
o- ' ko pa- 'gó 

t oy-'kó 

e-'ko mey-'kó 

a-'ko a-'ko 

4.2. Rafzes substantivas d1ss{labas. Em todas aquelas for 
mas nas quais a primeira silaba da raíz e de tom alto, mas 
que na terceira pessoa do singular com possessivos regula
res esta silaba se•transfonna em -silaba de tom baixo, a 
primeira silaba da raíz torna-se em tom baixo em todas as 
pessoas, menos na primeira do si.ngular, primeira do plural 
e segunda do plural. 

\ 

1 neto.' ( 1 AB) 
o-'herad pa-'Zérad 

e-'herad 

a-'herad 

'cesta' (A 1 A) 

o-ti 't'Í 

e- t i ' t i 
a-ti ' t { 

toy-'xérad 

tney-'xércid 

a-'herad 

pa~Í. ' tí. 
., . t oy- S'/, t'/, 
• I • mey- s'/, t'/, 

a- ti ' t'Í 

4.2.1. Os dois substantivos -'Zérég 'pele' e - lá 'dág 'gor
dura' nao sofrem mudan~a na raíz, como acontece na se~ao 
3.3.4. 
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4.2.2. Naqueles substantivos que possuem /~/ e /i/ inici
ais, nao ha mudan~a de possessivos regulares. Os prefi xos 
sao todos regulares em tom, incluindo aqueles com -'ixo 

'sombra' que se mostram irregulares na forma do possessivo 
simples. Na terceira pessoa do singular e na terceira do 
plural, a-+ /i/ se torna em ay-. 

'ces ta' ('á:.A) 'sombra' ( ' i .-B) 

'o:-do 'oy-xo 

'e :-do ' ey-xo 

'a:-do ' ay-xo 

'pa:-do 'pay-xo 

toy-'ádo toy-'ixo 

mey-'ádo mey-'ixo 

'a:-do ' ay-xo 

~ 

5. SUBSTANTIVOS OPCIONALMENTE POSSUIDOS. Os prefixos que 
ocorrem em substantivos opcionalmente possuidos sao iguais 
aqÚeles que aparecem nos substantivos obrigatoriamente po~ 
suidos. Mas, os substant_~vos opcionalmente possuidos apr~ 
sentam um morfema adicional ma-, que recebe o mesmo tom 
que os prefi xos dos substantivos possuidos. Nao ha 

d 
. 8 mu an~a na ra1z. 
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'vasilha a prova de agua' 
o-ma-'pá:ná:b 
e-ma-'pá:ná:b 
xi-ma-'pá:ná:b 
pa-ma-'pá:ná:b 
tóy-á- 'pá:ná:b 
méy-á-'pá:ná:b 
tá-má-'pá:ná:b 

1 arara' 
o-ma-'káhár 
e-ma- 'káhár 
xi-ma-'káhá.r 
pa-ma-'káhár 
tóy-á-'káhár 
méy-á-.'káhár 
tá-má-'káhár 

Quando o possuidor e reflexivo nao ha mudan~a na raíz, 
mas os prefixos sofrem as mudan~as regulares. Porém, o 
morfema ma- permanece como tom alto, apos prefixos que 
terminam em consoante. 
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NOTAS 

l. A lingua surui pertence a familia monde, tronco tupi. 
Os falantes nativos desta lingua sao, calculadamente, em 
numero de 250, e habi.tam no Territorio Federal de Rondonia. 
As pesquisas de campo na lingua aqui analisada foram inicj_ 
adas pela autora, em novembro de 1971, sob os auspicios do 
Sunrner Institute of Linguistics. 

Este trabalho foi elaborado durante o Seminario de 
LingUTstica realizado de setembro a dezembro de 1976, em 
Porto Velho, Territorio Federal de Rondonia, cujo coorde
nador foi o Dr. Joseph E. Grimes. 

2. Os fonemas aqui apresentados sao os seguintes: vogais 
altas: i,e,u (alta central nao-arredondada); vogais 
baixas: a,o. As vogais apresentam os correlativos: 
nasalizados (nasais): V; alongados: V:, e os alongados 

-nasalizados: V:. Consoantes: p,t,s (africada alveopala-
tal), k,.b,d,j (africada alveopalatal), g,m,n,nh (nasal 
alveopalatal), g (nasal velar), h (fricativa interdental), 
x (fri·cativa alveopalatal ' concava), Z,r (alveolar vibran
te), w e. y. O tom al to é representado por ¡-¡e o tom 
baixo nao é representado nos exemplos dados. 
tonais, o tom bai.xo e representado por / /. 
e simbolizada por', antes da silaba tonica, 
nas quais é possivel distinguir tal silaba. 
1.3.5.). 

Nos quadros 
A acen tua~ao 
nas palavras 
(se~ao 
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3. Existe alguma incerteza sobre o .uso de a- ou ta- como 
prefixo da terceira pessoa do plural com verbos intransitj_ 
vos. Apos alguma hesita~ao a respeito de exemplos orais 
dados deste uso, um ajudante lingüistico da autora esco
lheu ta-, ªº passo que outro nao quis usa-lo com raizes 
isoladas. Em quadros paradigmaticos, o segundo ajudante 
prefere usar ta- para sujeitos-livres, mas nao para a raiz 
verbal: máted tá-jé a-ker (ontem eles-passado eles-dormir) 
'Ontem eles donniram'. 

Em textos gravados que duram duas horas, ta- é empreg! 
do apenas tres vezes em verbos intransitivos. 

4. As mudan~as morfofonemicas na consoante ini.cial de urna 
raiz substantiva ou verbal estao resumidas nos quadros se
guintes. As col unas mostramos prefixos, e as fileiras 
horizontais identificam a consoante inicial de cada raiz. 

Verbos Intransitivos 
Verbos Transitivos e 

~ 

e Substantivos Refle -
xi vos Possuidos. 

Substantivos Possuidos. 
1 

o- p t k h w - l o- m· n g m n y 

e- p t k h w - l e- m n g m n y 

a- p t k h w ~ . . 
-a:~--~--x- p t k X m n X 

- l pa- m n g w - l pa- m n g m n y 

toy- p s k X ~ 
J 

k ~ nh toy- p s X X 

mey- p s k X ~ 
J 

k ~ nh mey- p s X X 

a- p t k h w 
J 

~- p t k h m n X 
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A palavra betl gá 'botoque' conserva a oclusiva sonora 
/b/ em todos os prefixos. 

5. Em pelo menos urna raíz de tom baixo na primeira sila
ba, ha varia~ao livre do tom daquela silaba na primeira 
pessoa exclusiva e na segunda pessoa do plural. O tom 

/ / / 

pode ser alto ou baixo: toy-ey'wa ou t oy-'eYúJa 
(nos=excl .-falar} 'falamos'. 

6. O sujeito, geralmente, esta implicito no contexto, nao 
criando, portanto, nenhum problema de compreensao para o 
falante nativo. Em outras ocasioes, o sujeito esta expre~ 
so sob forma de sujeito livre. 

7. Com verbos transitivos, nao se usa xi-. Ha somente 
~ 

urna raiz perema 'falar com' onde xi- pode ser utilizado 
como alternativa de ~. Ern substantivos possuidos, porém, 
xi- e o préfixo mais freqüentemente empregado, e constitui 
provavelmente a forma basica. 

8. O morfema ma- sofre a mudan~a normal, tornando-se em 
a-, apos fonnas com consoante final. Ha algumas mudan~as 
morfofonemicas em raizes com vogal inicial, e algumas mu
dan~as tonais entre raizes possuidas e nao-possuidas. 
Tais mudan~as devem ser investigadas antes de se fazer urna 
anilise completa do assunto. 
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Os Sufixos Verbais Múra-Piraha 

STEVEN N. SHELDON 

o presente trabalho apresenta urna analise dos sufixos 
verbais da lingua müra-piraha. 1 Esta analise e baseada na 
teoria gramatical sistemica de Halliday (1967, 1970). Pri 
meiramente, de acordo com Grimes (1967), os sufixos sao 
classificados conforme a posi~ao destes em rela~ao aos ou
tros sufixos, e ao radical verbal; como se ve na Figura l. 
O conhecimento destas posi~oes e Ütil para a subseqUente 
classifica~ao <lestes sufixos em sistemas de tra~os (sendo 
que entre os tra~os nao pode haver co-ocorrencia); conside 
rando-se que, em alguns casos, o fato de pertencer a urna 
classe posicional e urna evidencia suficiente para se pre
ver quais afixos podem, e quais nao podem co-ocorrer. O 
conhecimento dos sistemas permite a escolha dentre varias 
series de afixos semanticamente semelhantes, para assim 
serem proferidos enunciados significativos em mura-piraha. 

Para determinar a maneira de agrupar os sufixos em 
sistemas, segui um algoritmo esquematizado, sugerido por 
Ivan Lowe. Atraves deste algoritmo pude identificar os 
possiveis sistemas integrados por tra~os, entre os quais 
nao pode haver co-ocorrencia. Levando em conta as conside 
ra~oes semanticas, pude determinar quais dentre os possi
veis agrupamentos identificados pelo algoritmo eram de 
fato semanticamente parecidos e, por isso, poderiam ser 
considerados integrantes de um sistema. A rela~ao entre 
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os varios sistemas e evidenciada na rede de sistemas da 
Figura 2. Esta rede demonstra a maneira em que os tra~os 

integrantes de alguns dos sistemas se interagem e interde
pendem. Existem também outras intera~oes que ainda nao fo 
ram rep.resentadas grafi camente. 

l. ORDEN POSICIONAL. A primeira classifica~ao dos sufixos 
e feíta de acordo com a posi~ao destes em rela~ao aos ou
tros sufixos e ao radical. Os sufixos verbais ocupam dez 
ordens posicionais, contadas a partir do radical. Da-se a 
ordem relativa dos sufi xos na Figura l. 

A maioria dos sufixos ocupa somente urna ordem pos1c10-
nal. Ha, porém, seis deles que abrangem mais de urna ordem 
posicional, dependendo se suas posi~oes sao determinadas 
em rela~ao ao radical ou em rela~ao a fle xao final da pal~ 
vra. Os sufixos que abrangem mais de urna ordem sao desig
nados confonne o alcance total das posi~oes que abrangem. 
Por exemplo, o intentivo -i3i 1 abrange as ordens posicio
nais de 4 a 7. 

O quadro da ordem posicional mostra as posi~oes tais 
como elas sao, quando os afixos sao usados para modificar 
o radical. Ha, porem, cinco sufi xos que mudam de ordem 
quando usados para modificar outros sufi xos. Sao eles: 
o desiderativo - so3

g , o intentivo -i3i 1 , o repetitivo - ta3, 

o gradativo -a3a1 e o progressivo -ai1 . Quando estes su
fi xos mudam de posi~ao, deslocam-se sempre em sentido pro
gressivo -- em dire~ao ao radical -- precedendo imediata
mente os sufi xos que eles modificam: 

3 1 3 .1 3 3 3 1 1 -o pao -hoa ~ -so ga -bo -g-a ha (mao-fazer=trabalhar-
desiderativo-causativo-?-imediato) 'naquele momento, ele 
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l 2 3 4 5 
• aob8 

• hiabc ai.pB i.B sogG 

abF bo8 gaB 
hoa8 

aopB 

---
•• i.1-E 

---
-

baiA 
. ---

6 7 8 9 10 

. . 
abagaic • ihaic taioH rii.gD ai.c 

ta0 abaic ahaE 
• • sibigaH i.xi.c 

ªªe aatic isaihiaiH 
• isaagahaH sai-c 

ihic sahaic • • aopB i.sai.xaagaH 

--- sahaxaic 
.. 
i.i.E koiH 

---
oxoihic ,. 

baiA 
. ----

Figura l. Ordem posicional dos sufixos 
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quis faze-lo trabalhar•; este exemplo ressalta o fato de 
que ele quería fazer com que o trabalho fosse realizado; 
por isso o desiderativo e colocado imediatamente antes do 
Causat,·vo. E .lk 3ho .3 t 3 .3 .1 h 3 .1 ( m -i -o -i - a - ri -i - a -i o-comer-
repetitivo-in tenti vo-probabi l i dade+certo) 'outra vez, ele 
pretende come-lo', o repetitivo - ta3 e colocado antes do 
intentivo - i 3i 1 para ressaltar o fato de ele novamente 
pretender fazer alguma coisa. 

1.1. A morfofonemica dos sufixos. t impossível a analise 
posi cional e a elabora~ao do quadro de sistemas quando os 
dados forem incoerentes. Diante disto, fui abrigado a re
definir detenninadas junturas de morfemas, as quais ja ha
viam sido estabelecidas em estagio anterior na analise. 
E, conseqüentemente, através deste processo, foi-me possi
vel formular algumas regras morfofonemicas que funcionam 
dentro do verbo. As seguintes regras esclarecem as formas 
dos possiveis sufi xos e, alem disso, ajudam na identifica-
-~ao das junturas de morfemas: 

Supressao de glotal : O continuativo xii 3g torna-se em 
ii3g quando precedido de um morfema que termina em conso
ante. Ex: ai3t -a1b+xii3g-a1 ) ai3t-a1b-ii 3g-a1 

(dormir-durativo- continuativo-declarativo) 'ele ainda 
es ta donni ndo • . 

Inser~ao de vogal : Em urna juntura de morfemas, nao podem 
ocorrer duas consoantes contiguas. Urna vogal é sempre in
serida entre elas: YC

1
+c

2
z ___. yc

1
vc

2
z (+simboliza ju_!! 
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tura de morfemas). Se c1 ou c2 for s , p ou t , entao, V 
sera i 3 , como em: o3ga3i 1 so3g+sa3 i 1~ o3ga3i 1 

so3gi 3-sa3i l (ro~a querer-probabilidad.e +i naer to) 'Ele e 
capaz de nao querer urna ro~a'. Se ambas as consoantes 
c1 e c2 forem da serie b, g, h, k ou x, entao V sera a3, 

como em: i1k-o3b+hoa3-ga1~i1k-o3ba3-hoa3-ga1 (o-ver
inaoativo- aorrrple tivoJ 'ele come~ou a ve-lo'. 

Redu9éio de grupos vocál icos: Se um morfema termina em urna 
vogal, e e seguido de um outro morfema que se inicia com a 
mesma vogal, suprime-se a vogal de tom mais baixo: 
rv%1+v;2z ___. yv;z, sendo t o tom mais alto entre t l e t 2. 

Ex: si3-ba1-bo3-ga3+a1 > si3-ba1-bo3-g-a1 (o-ferir-
causativo-aompletivo-deal arativo) 'ele o feriu (fez com 
que a flecha o atingi sse)' . Na juntura de pa 1 avra·s, a re
du~ao de grupos vocalicos e um pouco diferente (Sheldon, 
1974). , 

Inser9ao de /i/: Se um morfema termina em o, e o morfema 
que o segue come~a por h, k, b ou x, insere-se um i , ime
diatamente depois de o . o tom do / i / sera o mesmo de o . 

Ex: Yot+cz ---+ Yotit+cz (a e pode ser h, k, b ou xJ como 
.lk 3h 3 . . 3 1 .lk 3h . 3 . . 3 1 ( em i. -o o + x 11 g-a -+ i. -o 01 - x 11 g-a o-aomer-

continuativo -declarativo) 'ele ainda o esta comendo'. 

Supres séio de /s/: O desiderativo so3g torna-se em o3g 

quando precedido de um morfema que termina em a . Ex: 
h .3 3 3 3b 3 3.1 h.3 3 3 3b 3 3 .1 ( 1 
i. -oa +so g-a a ga i. ____,. i. -oa -o g-a a ga i. e e-

demorar-desiderati vo-quase) 'ele (quase) quer demorar'. 
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2. REDE DE SISTEMAS. Em mura-piraha, os sufixos manifes
tam sistemas de tra~os semanticos; sendo que entre tais 
tra~os nao ha co-ocorrencia dentro do mesmo sistema. Tam
bem, os tra~os de cada sistema apresentam similaridades 
semanticas entre si. Ao fazer escolhas, dentre um numero 
pequeno de possibilidades dos tra~os que nao ocorrem si
multaneamente, o falante e capaz de proferir enunciados 
significativos. 

Um dos principios basicos da teoría sistemica afinna 
que o significado e de primordial jmportancia para a ma
neira em que uma lingua e estruturada. o significado, 
propriamente dito, e mais do que a denota~ao corresponden
te a um determinado morfema; abrange tambem aqui~o que o 
falante, por op~ao, nao quis dizer. O conceito de siste
ma, além de ajudar na decisao a respeito dos si·gnificados 
exatos de cada morfema, expressa tambem aquele segundo as
pecto do morfema, ou seja, aquilo que o falante nao esco
lheu. 

Segundo o algoritmo de Lowe, usado no presente estudo, 
todos os sufi xos sao colocados numa matriz que demonstra 
quais sao os pares de sufixos mutuamente exclusivos; e ªº 
mesmo tempo indica ~uais deles podem co-ocorrer em urna pa-
1 avra. Esta matriz apresenta urna divisao dos sufixos em 
sistemas provisorios. Este e o passo inicial no sentido 
de se procurar os sistemas propostos que possam eviden
ciar semelhan~a semantica. o achamento destes sistemas 
provisorios e a demarca~ao das suas inter-rela~oes servem 
para definir os sistemas propostos, e constituem a base de 
um entendimento do significado dos morfemas dentro de cada 
si stema. Grimes, Lowe e Dooley (no prelo) sugerem um 
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quadro de co-ocorrencias mais amplo que ajuda ainda mais 
na demonstra~ao das inter-rela~oes dos sistemas. Quando 
em urna situa~ao monolingüe de campo, e muito mais facil 
pesquisar, como ajudante lingüistico, apenas urna serie l.:!_ 
mitada de sufixos semanticamente semelhantes do que tentar 
aprender um grande numero deles, mas desordenadamente. 

Os seguintes apontamentos (Halliday: 1967, Hudson: 
1973 e Newman: 1978) mostram as conven~oes diagramaticas 
que permitem a demonstra~ao da inter-rela~ao dos sistemas 
numa rede de sistemas: 

~8 ltJ 

b lx 
a 

Um sistema e representado pela 
liga~ao dos tra~os alternativos, 
através de urna linha vertical. 

A condi~ao de entrada num siste
ma e representada por urna linha 
horizontal, sendo que a condi~ao 
aparece a esquerda da linha pela 
qual se entra. Satisfeita tal 
condi~ao de entrada, a escolha 
deve ser feita dentro do próximo 
sistema. 

A chave aberta { indica que os 
sistemas dentro da chave sao si
multaneos, ou seja, ambos devem 
ser entradas. Para ambos os sis 
temas, aplica-se apenas urna. con
di~ao. 
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1 

a-

1 

nega. ti.vo 
po taridack _ 

po 8'2- t-z, vo 
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A chave fechada } indica uma 
condi~ao de entrada composta. 
Todos os tra~os que conduzem a 
chave devem ser escolhidos, a 
fim de que seja atendida a con
di~ao de entrada. 

Os colchetes indicam que sao 
possiveis as condi~oes de entra
da alternadas. So um dos tra~os 

-

a esquerda do colchete deve ser 
escolhido para atender a condi
~ao de entrada. Aqui, a escolha 
entre os tra~os a e d depende da 
presen~a de a ou b. 

-Usa-se --- para indicar que sera 
escolhido um dentre os tra~os 

:e, y e z, ou que nenhum tra~o 
sera escolhido. 

o nome de um sistema e colocado 
em cima da linha que introduz 
aquele sistema. 



(C)-
1 

negativo 
positivo 

1 

optativo 
indicativo 

continuativo :z:iig 
(D) repetitivo ta 

---
1 imediato aha 

(E)-------¡ ~:~ntivo ii 

(F)--1 ~~:ativo ab 

1 de~ideratjvo sog 
(G)---f ---

causal taio 

declar~t;vo a certo ~i 1 inicio IHxgai 
probabllidad~ incerto execu~io bai 

estativo izi h fim a 

~:~errogativo ih~~~ ~~gressivo ai 

conclusivo sibiga --1 present:e i.hial 
(H)---1 " 

enfitico koir reiterativo ie perfect\vo izdag 
___ -- perfectivo + 1med1ato agaha 

Figura 2. Os sistemas de sufixos verbais 
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A Figura 2 apresenta os sistemas ja definidos para os 
sufixos piraha. Ha oito sistemas, classificados de A a H, 
mas o falante pode escolher no maximo sete sistemas de urna 
so vez. Porem, na real ida de, is to pode produzi r ma is do 
que sete sufixos: 
i 1k-o3ho3-a3b-o3-i1-so3gi3-hi a3b-ii3g-a1ha1- ta3i 1o3 

(o-aome:ra-durativo-causativo-incomplettvo-desiderativo
negativo-continuativo-imediato-portanto) 'portanto, ele 
nao estava querendo alimenta-lo (.faze-lo comer), naquele 
instante'. A restri~ao que impede o falante de escolher 
dentre todos os oito sistemas de urna so vez (v . . Fig. 2) e 
a seguinte: se o intensivo -ba3i 1 for escolhido, este im
pede a escolha de todos os outros sistemas. E~: 

hi 3-kai 1-ba3;1 (ele-fazer-intensivoJ 'ele realmente o 
faz'. 

Além do fato de qualquer um dos tra~os de um determin!_ 
do sistema nao poder co-ocorrer com outros tra~os daquele 
mesmo sistema, a maioria dos tra~os apresenta restri~oes 
quanto a ocorrencia com outros tra~os fora do s.istema, ou 
seja, com aqueles tra~os com os quais nao pode ocorrer. 
As principais razoes para que isto aconte~a sao as seguin
tes: a incompatibilidade semantica, a posi~ao e a falta 
de dados adequados. Como parte da descri~ao de cada sis
tema~ incluiu-se urna lista de tra~os nao pertencentes a 
ele, e com os quais os membros deste nao podem co-ocorrer. 

As letras maiusculas entre parenteses referem-se aos 
sistemas, como mostra a Figura l. Apresentam-se a seguir 
os sistemas, juntamente com exemplos dos sufi xos que mani
festam os tra~os do sistema: 
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intensivo bai 

(A) 

--- . 

Diante deste sistema, o falante nao escolhe nada ou 
escolhe o intensivo - ba3i 1 , que significa 'muito' ou 
'muitissimo'. Ex: ti 3-gi1xai3- o3gi3-ba3 i 1 (eu-voce-gostar
intensivo) 'Eu gosto muito de voce!'. O intensivo -ba3il 

possui significado semelhante ao do enfatico -ko3ildo sis
tema (H). 'Enfati co' pode substituir 'intensivo', como 
em ti3- gilxai3- o3gi3- ko3il (eu-voce-gostar-enfatico) 'Eu 
realmente gosto de voce!'. N~o podemos estabelecer ainda 
a diferen~a entre -ba3il e -ko3il . Porém, se o falante 
escolhe o intensivo - ba3il deste sistema, esta escolha im
pede a escolha de todos os demais tra~os dos outros siste
mas. 

causativo bo ---, 1 incompletivo i 

incoativo hoa_l---1completivo ga 

(B) tempo ip 

futuro a 

passado aob lugar op 

Todos estes sufixos tem homófonos que sao raizes ver
bais. Estes homófonos sao identificados como raizes em 
vez de sufixos por causa da posi~ao que ocupam, e pela 
especifica~ao de seus significados. Neste contexto, bo3i 1 

e bo3ga1 significam 'vir', ho3i 1, hoa3ga1 e a2o3p signifi
ca 'fazer' e a2o3b significa 'fez'. 
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A primeira escolha que o falante deve fazer e aquela 
entre os elementos causativo, incoativo, passado, futuro, 
ou nenhum destes. o causativo -bo3 'abrigar a 1 e escolhi
do quando o falante deseja especificar que alguém ou algu
ma coisa causa o resultado especificado pela raíz. Esta 
implicita urna mudanca de estado, havendo ja comecado tal 
mudanca. Escolhido o causativo, devera ser feíta urna ou
tra escolha posterior entre o incompletivo -i1

, quando 
ainda nao se completou a mudanca, e o completivo -ga1

, 

quando a mudanca ja esta completa: 
hi3-i1k-a3ba3-bo3-; 1-hia3b-a3 .(ele-o-desgastar-aausativo

inaompZetivo-negativo-declarativo) 'ele nao o fara des
gastar' e hi3-si3-ba1-bo3-g~1 pa1xai3 (el~-o-bat~r
aausativo-aompletivo peixe) 1 Ele fez a (flecha) acertar 

• 1 o t. . 1 t. b 3 .l - d no pe1xe . causa 1vo + 1ncomp e 1vo - o -i nao po e 
co-ocorrer com o estativo -i2xi3 porque o causativo denota 
urna mudanca de estado. O causativo + completi·vo -bo3-ga1 

- d t. t t. 3 •1 nao po e co-ocorrer com os nega 1vos op a 1vos -sa ~ , 
3h 3 .1 3h' 3 .1 t. t t. . -sa a ~ e -sa a xa~ porque os nega 1vos op a 1vos 1m-

pl icam 'nao deveria 1 enquanto o completivo - ga1 implica 
'ja feito', nao co-ocorre como estativo - i 2xi3 porque o 
causativo implica urna mudanca de estado, nao co-ocorre com 
potencial + certeza -i3ha3i 1, nem como intentivo -i3i 1, 

nem com o continuativo -xii3g e nem com o progressivo -ai1 

porque o completivo -ga implica urna acao completa enquanto 
que os quatro Últimos nao implicam acao completa. 

O incoativo pode ser traduzido como 'tornar-se' ou 
'comecar', e e escolhido pelo falante quando este quer fa
zer urna declaracao sobre o inicio de urna mudanca de estado 
com verbos estativos, ou sobre o inicio de urna acao com 

158 



verbos ativos. Como no caso do causativo, urna vez escolhi -
do o incoativo, o falante deve escolher ainda entre o ;n-
completivo -i1, se a mudan~a for incompleta ou se a a~ao 
ainda nao tiver sido iniciada, e o completivo - ga1, quando 
a mudan~a for completa ou a a~ao ja tiver sido iniciada: 

.3 .3t 1 h 3 .1 . . 3 1 { d . . t . . .., ti- -ai- a - o -1 -xi-i- g-a eu- orm1r-i-naoa i.vo-inaomp c,e-

tivo-continuativo-declarativo) 'estou ficando com sono'; 
i 3-i1-bai3ta3-ho3-i 1 ba3o1sa3i 1 (ela-o-lavar-incoati vo
inaompletivo pano) 'Ela come~ara a lavar a roupa.' ou 
1 Ela come~a a lavar a roupa.'; hi3-oa3ba1-hoa3-ga1 (ele
morto-inaoativo-aompZe tivo) 'ele morreu' e 
hi3-i1k-o3hoa3-hoa3-ga1 (ele-o-comer-i naoativo-aompZeti

vo) 'ele come~ou a come-lo'. o incoativo + incompletivo 
-ho3-i1 nao pode co-ocorrer com o estativo -i2xi3 porque 
o incoativo implica urna mudan~a de estado. O incoativo+ 
completivo -hoa3- ga1 tambem nao pode co-ocorrer com os 

t t . "" t . 3 .1 3h 3 .1 3ha3 .1 op a 1vos ne~a 1vos - sa i. , -sa a i. e -sa xai. 

porque os optativos negativos implicam 'nao deveria' 
enquanto o completivo -ga1 implica 'ja feíto•' nao pode 
co-ocorrer com o estativo -i2xi3 porque o incoativo -hoa3 

implica mudan~a de estadó, nem pode acorrer como poten
cial +certeza -i3ha3i 1, nem como intentivo -i3i 1, nem 
com o continuativo -xii3g, nem com o progressivo -ai1 por
que o completivo -ga1 implica a~ao completa, enquanto os 
quatro Ültimos elementos nao implicam o mesmo. 

O futuro + tempo a2i 3p significa 'ira acontecer em 
tempo futuro', e sera escolhido pelo falante se aª~ªº for 
realizada em tempo posterior ao momento da fala. O tempo 
pode ser especificado pelo acréscimo, na ora~ao, de urna 
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palavra temporal como 'amanha'' 'o mes que vem' ou 'no ou
tro ano'. Se nao for assim, nao sera possível saber em 

- -que momento do futuro a a~ao sera realizada. O lugar onde 
se realizara a referida a~ao pode ser onde se encontra o 
falante no momento em que ele profere o enunciado, ou pode 
ser um outro lugar diferente daquele. Ex: 
h . 3 3b 2 . 3 .1 ( 1 . ) ~ -oa -a l p-a~ e e-morrer-futuro+tempo-progress1vo 
'ele vai morrer'. Este comentario e sobre um homem muito 
doente que fazia questao de ir rio acima ate um lugar em 
que caiam castanhas. O falante expressa sua opiniao que, 
provavelmente, o homem morrera, e enquanto a aten~ao e fo
cal izada no tempo futuro em que acontecera a marte, eles 
acham tambem que a morte acontecera neste outro lugar. 

~ 

Outro exemplo a ser considerado: 
ga3ba3 ti3- i 1k- o3ho3-a2; 3p-i 3ha3i 1 (depois eu-o-comer
futuro+tempo-possibil idade+certeza) 'Depois eu o 
comerei.'; declara~ao feíta por um homem que ao chegar a 
casa com um veado, sentou-se para descansar porque estava 
exausto, e di sse para a esposa que mais tarde ele comería 
o veado. O lugar onde ele tomaría a refei~ao seria a casa 
onde ele estava quando ele proferiu o enunciado; o tempo 
seria no futuro: porque ele ja tinha matado o veado, certa 
mente , ele o comería. O futuro + tempo - a2i 3p nao pode 
co-ocorrer com o durativo - a3b por causa da ordem no qua
dro posicional, nem pode co-ocorrer com o estativo - i 2xi3• 

O futuro + lugar - a2o3p acrescenta a informa~ao expli
cita de que a a~ao se realizara num lugar diferente daque
le em que esta o falante. A a~ao for~osamente aconte cerá 
no futuro. Se o falante desej a especifi car melhor o lu-

-gar, el e pode inserir na ora~ao o nome de um determinado 
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lugar: ka3xao1 pia3p-a2o3p-a1 (vamos tomar=banho
futun:J+iugar-declarativo) 'Vamos tomar banho.', sendo que 
o falante esta distante do rio. Outro exemplo: 
go2i 3 o3ga3i 3-o1 bi3o1k-ka2o3p-a3a1ti3 (ordem ro~a
local iza~ao limpar-futuro+lugar-positivo+optativo) 'Esta 
bem, fa~a o favor de limpar a ro~a~ 1

' no qual o lugar e 
objetivamente especificado. o futuro + lugar -a2o3p nao 
pode co-ocorrer com o estativo -i2xi3• 

o passado a2o 3b e escolhido se o falante deseja enfat.:!_ 
zar que algo ja aconteceu. Ex: hi3 ka3pi1 kai3p-a2o3b-a1 

(ele cafe derramar-passado-declarativo) 'Ele derramou o 
cafe'. O passado -a2o3b pode combinar-se com todos os de-

. f. b 3 .1 ma1s su 1xos, menos com - a ~ . 

(C)-

indicativ 

possivel ---
sai julgador -ha

hiab 

preventivo -haza-

declarativo a 

- ~ certo ihai 
probabilidade 1 inlcio bagai 

incerto a execu~ao bai 

estativo iri fim a 

interroga ti vo ih~ oxo 
1
. • pro gres s vo a1. 

1 --- ---
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No sistema C, o falante deve escolher urna combina~ao 
de: negativo ou positivo com optativo ou indicativo. 
Nenhum destes tra~os por si so e manifestado por um sufi
xo. O sufixo ocorre somente nas combina~éies: positivo+ 
optativo, negativo +optativo e negativo + indicativo. Se 
o falante escolhe negativo + optativo, a manifesta~ao de 
sufixo sera -sa3i 1

• Depois de ja ter escolhido .o negativo 
optativo -sa3i 1

, o falante deve ainda fazer escolhas entre 
as seguintes possibilidades: (a) possivel (sem realiza
~ao)., que significa: 'espero que nao'; (b) julgador 
-'ha.3- (intercalado em -sa3i 1 ) p~rtador de um significado 
um pouco mais forte: 'nao deveria'; ou (e) ainda esco
lher um infixo preventivo -'ha3xa3- através do qual o fa
lante deseja expressar o mais forte de todos os signifi
cados negativos optativos: 'nao deveria mesmo•. Exemplos 
destas tres escolhas: pi3-bo3-i1-sa3i 1 (agua-causativo
incompletivo-negativo+optativo+possiveZ.J 'espero que nao 
chova•; o3pi3-sa3-ha3-i 1 (ir-negativo+optativo-juZ.gador) 

'voce nao deveria ir' e pi3-bo3-i1-sa3-ha3xa3-i 1 (agua
causativo-incompletivo-negativo+optativo-preventivo) 'nao 
pode chover'. Os optativos negativos nao podem co-ocorrer 
com o enfatico -ko3i 1 porque o optativo tem em si um com
ponente enfatico. Nao ocorrem tambero com o incoativo + 

1 t . h 3 1 1 . l . 1 .-comp e ivo - oa -ga porque -ga imp ica que a go Ja acon-
teceu, em contraste com os optativos negativos os quais 
afinnam que aquilo que ainda nao aconteceu nao deve acon
tecer, nem como causal-ta3i 1o3 , nem como conclusivo 
-si3bi3ga3 , por motivos ainda indeterminados. 

Se o falante escolher positivo + optativo, a manifest!_ 
~ao de sufixo sera -a3a1ti 3 • Assim o falante expressa sua 
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esperan~a de que aconte~a alguma coisa ou que alguém fa~a 
algo, por exemplo, bi3go1-a3b-ii3g-a3a1ti 3 (chao-ficar
continuativo-positivo+optativoJ 'fique no chao', 'espero 
que voce fique no chao', ou 'e favor ficar no chao'. Este 
sufixo, em combina~ao com o proclítico causativo go2i 3 

'ordem', é usado para dar ordens: go2i 3 i 1k-o3ho3-a3a1t; 3 

(ordem o-comer-positivo+optativo) 'Coma-o~ '. O positi
vo + optativo nao pode co-ocorrer com o enfatico -ko3i 1 

porque o optativo tem em si um componente enfatico, nem 
pode co-ocorrer como causal -ta3i 1o3 e nem com-si3bi3ga3, 

por motivos ainda indeterminados. 
Se o falante escolher negativo + indicativo, o sufixo 

sera -hia3b, usado pelo falante quando este quer negar a 
declara~ao feita no resto do verbo: 
hi3-ai3ta1-ho3-i1-hia3b-i3ha3i 1 (ele-dormir-incoativo
incompletivo-negativo-probabil idade +certeza) 'ele nao 
vai ficar com sono'. O negativo -hia3b pode ocorrer com 
todos os demais sufixos menos o intensivo -ba3il. O falan 
te pode também escolher positivo + indicativo o qual nao 
apresenta manifesta~ao evjdente mas constituí urna possivel 
condi~ao de entrada para outr~s partes do sistema. 

Se o falante escolhe o negativo + indicativo -hia3b 

ou o positivo + indicativo, entao ele deve escolher entre 
o declarativo -a1 , a probabilidade, o estativo -i2:r:i3 , o 
interrogativo -i1hi1 , ou nenhum destes elementos. O 
declarativo -a1 e escolhido quando o falante deseja manter 
urna atitude mais ou menos neutra, por exemplo, no caso de 
urna simples declara~ao de um fato do tipo: 
i 1k-a3b-a2o3b-al (o-ido-passado-deal.arativo) 'desapare
ceu'. O declarativo -a1 nao pode co-ocorrer com o inten-
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tivo -i3i 1 ou o enfatico -ko3i 1 , por motivos ainda indete!_ 
minados. 

Nesta altura, a probabilidade e urna outra escolha que 
o falante tem a sua disposi~ao. Se ele a escolhe, devera 
ainda fazer urna outra escolha entre o certo e o incerto. 
Se houver qualquer grau de incerteza a respeito da a~ao, 
escolhe-se o incerto .-a3 • Depois de ter escolhido -a3, 

o falante precisa escolher entre -ba3ga3i 1 1 inicio 1 (que 
enfatiza o inicio de urna a~ao}; -bai3 1 execu~ao 1 (que enf!. 
tiza a incerteza da execu~ao, pois, ninguem sabe ao certo 
se aquela sera ou nao executada); ou -a1 'termino• (que 
enfatiza a incerteza a respeito do término da a~ao, porque 
mesmo estando esta em processo de ser realizada nao se 
sabe se sera ou nao terminada): 
hi3-i1k-o3ho3-a2o3b-a1-ba3ga3i 1 (ele-o-comer-passado
probabiZ.idade+inaerto-int.aio ) 1e1 e quase come~ou a 
come-lo, mas nao comeu•; hi1-bi3gi1-ka2o3b-a1-bai 3 (ele
chao-cair+passado-probabiZidade+inaerto-exeau~ao) 'ele 
estava para cair ao chao mas ninguem sabia se realmente 
ele cairia'; hi1-bi3gi1-ka2o3b-a3-a1 (ele-chao-cair+ 
passado-probabiZidade+inaerto-término} 'ele tinha come~a
do a cair, mas poderia ter recuperado o equilibrio'. O 
incerto + inicio, a execu~ao e o tennino nao podem co-oco.r. 
rer como intentivo -i3i 1 porque este implica alguma espe
ran~a no tocante a certeza, enquanto o incerto + inicio, a 
execu~ao e o tennino nao impli.cam o mesmo. Tambem, o con
clusivo si3bi3ga3 e o causal ta3i 1o3 nao podem co-ocorrer 
com o intentivo, por razoes ainda desconhecidas. 

o elemento -i3ha3i 1 •certo' e escolhido se o falan.te 
tem certeza de um evento futuro: ~i3-si3-ba1 -bo3-i1-ha3il 
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(eu-a-acertar~causativo-incompleto-probabiLidade+aerto) 

com certeza eu a flecharei (farei com que acerte nela)~. 
Neste exemplo, o falante viu um outro homem que nao acerta 
va flechar urna cobra e entao ele faz com que todo mundo 
saiba que, sem duvida ·alguma, ele a flechara. Outro exem
plo de -i3ha3i 1 'certo': 
a3hoa3hi1ai3 i 1k-o 3ho 3-a2i 3p-i 3ha3;1 (amanha o-comer
futuro+tempo-probabiLidade+aerto) 'Amanha (ele) vai ser 
comido'. Probabilidade + certo -i3ha3i 1 nao pode co-ocor
rer como causativo+ completivo -bo3-ga1

, nem como inco!_ 
tivo +completivo -hoa3-ga1 , nem como passado -a2o~b por
que todos implicam que algo ja foi realizado. Tambem nao 
pode ocorrer com o causal -ta3i 1o3 e nem com o conclusivo 

.3b .3 3 
-s1- 1- ga • 

0 esta ti VO -i2xi3 consti tui -a inda outra op~ao a dispo
si~ao do falante. [ empregado quando este deseja mostrar 
o estado de determinada· coisa: i1k-o 3bia3~i 2x; 3 (ele
branco-estátivo) 'e branco'; ou expressar urna situa~ao: 

. .lk 3b 2 .3b .2 .3 ka3 .3 3 .1 ( l ºd d . 1, -a -a o -1 x1 g'l, pa 1, e a-1 a-passa o-estat1,-

vo perca) 'A perca desapareceu.•, mais específicamente: -
'O estado da situa~ao é que a perca desapareceu'. O esta
tivo -i2xi3 nao pode co•ocorrer comos incoativos -fzo3-i1 

ho 3 1 t. b 3 .1 b 3 1 e - a -ga, nem comos causa ivos - o 1, e - o -ga -por-
que todos estes pressup0em urna mudan~a de estado em vez de 
um estado fixo, nem com -ko3i 1 por causa da ordem no qua
dro posicional, nem como tempo futuro -a2i 3p, nem como 
lugar futuro -a2o3p, nem com o repetitivo -ta3 ou com o 
durativo -a3b, por razoes ainda desconhecidas. 

o .interrogativo e mais urna op~ao a disposi~ao do falan 
te. Sao duas as op~oes que dizem respeito ao interrogativo 
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polar: -i
1hi1 e -o1xoi1hi1• Ex: i 1k-a3b-a2o3b-o1xoi1hi 1 

(ele-ido-passado-interrogativo=polar) 'Desapareceu?', ou 
i 1k-o3ho3-a2i 3p-i1hi 1 (o-comer-futuro+tempo-i nterrogati
vo=polar) 'Voce vai come-lo?'. Ainda nao foi bem anal isa 
da a diferen~a entre estas duas formas. Os interrogativos 
polares -i1hi1 e -o1xoi1hi 1 nao podem co-ocorrer com o ime 
diato -a1ha1 e nem como repetitivo -ta3 • Quando um des
tes elementos deve tornar-se em interrogativo, utiliza-se 
o proclitico interrogativo especial ka3o1 • Ex: 
ka3o1 i 1k-o3ho 3-a2i 3p-a1ha1 (interrogativo o-comer
futuro+tempo-imediato) 'So agora que voce vai comer?'. 
Estes mesmos interrogativos polares nao podem tambem 

f - . 3 1 l co-ocorrer com o en at1co -ko i , nem com o c~usa 
-ta3i 1o3 e nem como conclusivo -si3bi3ga3 , por razoes ain 
da desconhecidas. 

Se o falante escolhe, dentre os cinco tra~os acima 
mencionados, o interrogativo, o estativo ou nenhum dos 
elementos do sistema (da serie), ele deve fazer ainda uma 
outra escolha entre o progressivo -ai1 e o nao-progressivo 
sem realiza~ao. o progressivo ('estar ... -ndo') e esco
lhido se uma a~ao esta sendo realizada, ou estava senda 
realizada, ou sera realizada em breve. Tal progressao 
continua por um espa~o de tempo nao-especificado, mas limi 
t d .3 .3 2 3b .1 ( d . d • -) a o: t~ -a~ t -a o -a1 eu- orm1r-passa o-progress~vo 
'eu estava donnindo'; ti3-i1k-o3ho3-a2i 3p-ai 1 (eu-o
comer-futuro+tempo-progressivo ) 'estarei comendo' ou 
ti 3- i 1k-o 3ho3-a3b-a-i 1 (eu-o-comer-durati vo -progressivo ) 

'eu continuo comendo-o'. O progressivo ai1 nao pode 
co-ocorrer como continuativo -xii 3g porque ambos implicam 
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que a a~ao esta sendo realizada, nao pode co-ocorrer como 
causativo-completivo -bo3-ga1 e nem com o incoativo + . 
completivo -hoa3-ga1 porque ambos implicam que foi conclui 
da a a~ao ou a mudan~a de estado, enquanto o progressivo 
enfatiza que a a~ao esta sendo realizada: tambem nao pode 
co-ocorrer com o imediato -a1ha1 por causa da ordem no qu!. 
dro posicional, e nem pode co-ocorrer com o causal 
- ta3i 1o3 , por razoes ainda desconhecidas. 

continuativo xiig 

(D)-- repetitivo ta 

Neste sistema, o falante deve escolher entre o conti
nuativo -xii 3g , o repetitivo - ta3 ou nenhum destes elemen
tos. Se ele escolhe o continuativo ele o faz para enfati
zar que a a~ao ja iniciada ainda continua no tempo referi
do: hi3-i1

k-o3hoi3-xii 3g-a1 (ele-o-comer-continuativo
declarativo) 'ele ainda o esta comendo'; 
h .3 .3 lb .. 3 1 ( 1 d . d t. . . 
~ -a~ t-a -11 g-a e e- ornnr- ura 1vo-cont~nuat~vo-

declarativo) 'ele ainda esta dormindo 1
• Nos dois exem

plos, o falante fica surpreso de que a pessoa ainda esteja 
comendo ou dormindo. 

O continuativo assemelha-se tanto ao durativo quanto 
ao progressivo. O progressivo -ai1

, porém, constitui-se 
simplesmente em urna declara~ao de que urna a~ao esta sendo 
reali~áda, sendo o durativo empregado para enfátizar que 

I 

alguém esta ou permanece, referindo-se a presen~a fisica 
propriamente dita. o continuativo --xii3g nao pode 
co-ocorrer com o causativo + completivo -bo3- ga1 e nem com 
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o incoativo + completivo -hoa3-ga1 porque estes Ültimos 
pares de morfemas implicam urna mudan~a de estado concluida 
ou urna a~ao concluida. Ainda; o continuativo -xii3g nao 
pode co-ocorrer com o progressivo -ai1 porque tanto o pro
gressivo como o continuativo envolvem urna a~ao que esta 
sendo realizada, nem pode co-ocorrer com .probabilidade + 
certo -i3ha3i 1 • 

O falante pode também escolher o repetitivo -ta3 'nov!_ 
mente'. Ele faz esta escolha quando quer mostrar a repe
ti~ao de urna a~ao ja realizada ~nterionnente: 
h .3 .lk 3ho .3 t 3 hal ( 1 . . . d. t ) ~ -i -o ~ - a - e e-o-comer-repet~t~vo-1me ia o 

'ele come novamente'; hi3-a3bo1p-ai1-ta3 (ele-chegar
progressivo-repetitivo} 'ele esta chegando novamente'; 
deslocando-se o progressivo -ai1 da sua posi~ao normal 
para se colocar antes do repetitivo -ta3 para modificar 
este, dando maior enfase ªº fato de que o processo se 
realiza mais urna vez. Esta declara~ao foi feita quando um 
homem tinha ido ca~ar mas voltou por haver esquecido os 
cartuchos, voltando depois, novamente, por haver esquecido 
o facao. o falante se surpreendeu muito ªº ve-lo voltar 
mais urna vez. O repetitivo - ta3 nao pode co-ocorrer com 
os interrogativos -i1hi1 e -o1xoi1hi1 porque ta3 usa o 
proclitico interrogativo especial ka3o1 , nem pode 
co-ocorrer com o estativo -i2xi3 e nem com o causal 
-ta3i 1o3. 

imediato aha 

{E)-- intentivo ii 
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Neste sistema, o falante deve escolher entre o imedia
to -a1ha1 , o intentivo -i3i 1 ou nenhum destes elementos. 
o imediato a1ha1 'agora mesmo' e escolhido quando o falan
te deseja mostrar que, neste ponto exato, a a~ao esta para 
come~ar: hi3-i1-bai3t-a2o3p-a1ha1 (ele-o-lavar-futuro+ 
lugar-imediato) 'agora mesmo ele vai lava-lo', ou 
hi3-ka2o3b-a1ha1 {ele-fazer+passado-imediato) 'agora 
mesmo ele o fez'. O imediato -a1ha1 nao pode co-ocorrer 
com o progressivo -ai1 por causa da ordem no quadro posi
cional, nem comos interrogativos -i1hi1 e -o1xoi1hi1 

porque -a1ha1 recebe o proclitico interrogativo especial 
ka3o1

, nem pode co-ocorrer com probabilidade + certo 

-i3ha3i 1 e nem como conclusivo -si3bi3ga3 , por razoes 
ainda desconhecidas. 

O falante escolhe o intentivo -i3i 1 'pretende' ou 
1 planeja 1

, quando deseja expressar a inten~ao do sujeito 
de que algo acontecera: hi3-a3b-i3i 1-ha3i 1 (ele-ficar
intentivo-incompletivo) 'ele pretende ficar'. O intenti
vo -i3i 1 nao pode co-ocorrer com o causativo + completivo 
-bo3-ga1 nem com o incoa~)vo + completivo 'fzoa3-ga1 porque 
estes dois conjuntos de morfemas implicam a mudan~a de es
tado ou de a~ao concluida, nem pode co-ocorrer com proba
bil idade + incerto -a1ba3ga3i 1 , -a1bai3 e a3a1 porque im
plicam incerteza, e nem como causal -ta3i 1o3 , por razoes 
desconhecidas. 

durativo ab 
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Aqui, o falante pode escolher o durativo -a3b 'ficar' 
ou 'pennanecer', ou nenhum elemento. O durativo refere-se 
a presen~a fisica de alguem que fica ou pennanece em algum 
lugar, ou na realiza~ao de urna a~ao: o3ho3-a3b-a3a1ti3 

(olhar-durativo-positivo+optativo) 'ficar olhando'. O 
durativo -a3b nao pode co-ocorrer com futuro + lugar 
-a2o3p porque este implica mudan~a de lugar, e -a3b nao 
implica tal coisa; nem pode co-ocorrer como estativo 
i 2xi3 , por razoes desconhecidas. 

des i dera ti vo aog 

--- , 
/ 

O falante pode escolher o desiderativo -so3g 'quer', 
ou nenhum outro elemento. O desiderativo expressa o dese
jo do sujeito: ti3-i1k-o3hoi3-so3g-a1 (eu-o-comer-desi~ 
rativo-declarativo) 'eu quero come-lo' e 
hi3 ka3pi1 i 3t-a2i 3pi1-so3gi 3-ko3i 1 (ele café beber
futuro+tempo-desiderativo-enfati co) 'Ele vai querer beber 
café'. Neste caso, o falante viu um homem numa canoa, re
mando rio acima, durante um temporal. E sabe que este 
homem, ao chegar, estará com frío. O desiderativo -so3g 

pode combinar com todos os sufixos, menos -ba3i 1 • 

causal taio 

conclusivo aibiga 

(H)--t enfatico koi }- presente ihiai 
reiterativo iaa--t passado ixaag 

passado+imediato agaha 
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No _sistema H, sao as fonnas enclíticas que modificam 
os trechos fa 1 ados mai's 1 ongos que os verbos. Mas, sen do 
que fonologicamente, os encliticos atuam como sufixos ver
bais, eu os inclui no presente estudo. Contudo, pennane
cem ainda indefinidos, os trechos modificados pelos enclí
ticos. 

A primeira escolha que o falante faz, neste sistema, e 
entre os seguintes enclíticos: causal, conclusivo, enfati 
co ou nenhum destes. O causal -ta3i 1o3 pode traduzir-se:
'por esta razio 1

, 'por', ·•para' ou 'a fim de', segundo o 
contexto: hi3-ba3a1b-ao3 ka2o3b-a1p-a1-ta3i 1o3 {ele
doente-ja=que ver-vir-declarativo-por=esta=:razao) 'Ele 

. esta doente, por esta razio ele vem {me) ver.'; 
hi3 a3gaoa3 a3p-a1ha1-ta3i 1o3 {ele canoa vir-imediato
por) 'Ele vem de canoa agora mesmo.'; 
o3gai3-o1 ao1hi3 o3a1ha1pi3-ta3i 1o3 {ro~a-em mandioca 
ir+buscar-pani} 'Ele foi a ro~a buscar mandioca.' e 
hi3 a1hai3-xio3 a3p-a1ha1-ta3i 1o3 {ele innao-com vir
imediato-a fim de) 'Ele vem agora mesmo para estar com o 
innao dele'. O causal -ta3i 1o3 nao pode co·ocorrer comos 

t t . 3 .1 3h 3 .1 3h 3 3 .1 3 1 :3 op a ivos -sa ~ , -sa a ~ , -sa a xa ~ e -a a t~ , 

nem coma probabilidade certa -i3ha3i 1 , nem comas probab.!. 
lidades incertas -a1ba3ga3i 1, -a1bai3 e -a3a1

, nem comos 
interrogativos -i1hi1 e -o1xoi1hi1 , nem como progressivo 
-ai1 , nem como repetitivo -ta3 e nem como intentivo 
-i3i 1 • Este sufixo raramente ocorre nos dados coletados, 
e com pouca freqüencia nos textos. ~ de se esperar urna 
redu~ao na lista de restri~oes de ocorrencia apresentada 
acima, mediante a coleta de mais dados. Parece nao haver 
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base sistemica ou semantica ·para as referidas restr1~0es. 
O 1 . ·3b •3 3 d t d . d 1 conc us1vo -s~ ~ ga po e ser ra uz1 o por em 

conclusao', ou por 1 0 resultado é'. Parece nao haver di
feren~a semantica entre o conclusivo e o causal -ta3i 1o3 , 

no sentido de: 'por esta razao'. A diferen~a é a seguin
te: quando 9 falante escolhe ao3 'ja que' para ocorrer na 
primeira ora~ao, ele também escolhera o causal -ta3i 1o3 , 

com o sentido de: 'por esta razao', para ocorrer na segu.!!. 
da ora~ao. Mas, se na primeira ora~ao ele esco.lher 
a3gi1ai3 'porque', escolhera para a segunda ora~ao, o con
clusivo -ai3bi3ga3 sendo traduzido por 'em conclusao' ou 
'o resultado é'. Ex: ai3gi1ai3 hi3-a3bo1p-ai1 

hi3-a3b-a2i 3pi1-si 3bi 3ga3 (porque ele-chegar-progressivo 
ele-sentar-futuro+tempo-concZuaivo) 'Porque ele esta 
chegando, a conclusao é que ele se sentara'. O conclusivo 
-si3bi3ga3 também nao pode co-ocorrer com os optativos ne
gativos e positivos -sa3i 1, -sa3ha3i 1, . -sa3ha3xa3i 1 e 
-a3a1ti3, nem com as probabilidades certa e incerta 
-i3ha3i 1, -a1ba3ga3i 1, -a1bai3 e -a3a1, nem como interro-
gativo -i1hi1 e nem como imediato -a1ha1 • Mais urna vez, 
a falta de dados suficientes resulta numa lista numerosa 
de restri~oes de ocorrencia. 

Se o falante deseja enfatizar algo de urna forma excla
matoria, ele pode escolher o enfatico -ko3i 1 'realmente~·: 
ilk-o3hoi3-ko3i 1 ka3gi3pa3i 1 (a-comer-enfátiao perca) 
'Ele realmente come a perca'. Se o falante escolher o en
fatico ko 3i 1 ou nenhum dos tra~os: causal, conclusivo ou 
enfatico, podera entao escolher o reiterativo -i3sa3 • Ele 
deve ainda escolher entre o presente -i3hi1ai3 , o perfecti 
vo -i3xa1a3ga3 e o perfectivo + imediato -a3ga3ha1• 
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o presente reiterativo i 3sa3-i3hi1ai3 e escolhido qua.!!_ 
do o falante quer reiterar a autenticidade da declara~ao 
anterior: traduz-se por 'sim, e' ou 'e verdade'. Pode 
constituir urna reafirma~ao geral e atemporal, ou urna rea
fi rma~ao de enfase especial no tempo presente: 
bo3ai1 hi1-ka3p-i 3sa1-i 3hi 1ai 3 boa3i 1 (ele-matar
reiterativo-presente ele} 'Ele lhe atira, é verdade'. 

o reiterativo + perfectivo i3sa3-i3xa~a3ga3 e escolhi
do quando o falante deseja reafirmar algo que ja aconte
ceu; e traduzido por 'sim, ele fez' ou 'sim, foi mesmo'. 
Ex: si3-ba1-bo3-ga1-i 3sa3-i 3xa1a3ga3 {o-bater-causativo
completivo-reiterativo-perfeativo} 'ele o flechou (fez 
com que a flecha acertasse nele), sim ele o fez'. O 
reiterativo + perfectivo + imediato -i3sa3-a3ga3ha1 e 
escolhido quando o falante deseja reafirmar algo que ja 

aconteceu, mas com aten~ao especial ao fato de haver acon
tecido num passado imediato: i 1k-a3b-a2o3b-i3sa3-a3ga3ha1 

., 
( o-acaba-passado-reiterativo-perfeativo-imediato} 'Oes-
gas tou-se, sim acabou-se agora mesmo'. Neste caso, o su
fixo imediato -a1ha1 e acrescentado ªº reiterativo perfec
tivo, fora de sua ordem nonnal. 

O reiterativo +perfectivo e o reiterativo+ perfecti
vo + imediato podem co-ocorrer com tra~os como o futuro, o 
progressivo e o continuativo que nao tero nada a ver com o 
passado. Nestes casos, o falante narra a a~ao como se 
estivesse acontecendo agora, ou fosse ocorrer no futuro; 
quandO na realidade os evento~ referidos ja se realizaram, 
no passado. t por isso que a reafirma~ao feita pelo 
falante tem evidenciai de passado. 
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NOTA 

l. Mura-piraha e urna lingua isolada, falada por cerca de 
cem pessoas que habitam as margens dos rios Mannelos e 
Maici no Estado do Amazonas. t um de tres dialetos, dos 
quais os outros dois (mura e mura-tora) ja nao tem falan
tes remanescentes. 

Coletaram-se os dados para o presente estudo, com a 
assistenc-ia do Instituto Lingüistico de Verao. 

Agradeco ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, a 
Funda~ao Nacional do Indio (FUNAI) e a Universidade de 
Brasilia a possibilidade para a realiza~ao das pesquisas 
de campo das quais resultaram este estudo. Agrade~o tam
bem aos Drs. Ivan Lowe e Joseph E. Grimes a ajuda recebida 
na analise e apresenta~ao do conteüdo. 

Na lingua mura-piraha, cada silaba recebe um tom, in
dicado pe 1 o numero sobrescrito a pos a ultima voga 1 de 1 a:- . 

' 

/1/ indica tom alto, /2/ tom medio e /3/ tom baixo. As 
consoantes sao: as oclusivas surdas p, t, k, x (glotal), 
as oclusivas sonoras b, ge as fricativas s e h. As vo
gais sao: i , a e o. Os prefixos que-· podem ocorrer em 
verbos piraha sao: sujeito, objeto indireto e objeto di
reto, respectivamente. As tres series pronominais sao 
identicas. Os pronomes sao: ti3 'eu', gi1xai3 'voce', 
hi3 'ele', i 3 'ela', i 1k 'ele animado nao-humano', si3 

'ele, animado aquatico nao-humano', a3 'ele inanimado', 
ti3ai1ti3so3 'nos', gi1xa3i 1ti3so3 'voces', hi3ai1ti3so3 

'el~s, elas', i 1k 'eles animados terrestres nao-humanos'' 
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si3 'eles animados aquaticos nao-humanos• e a3 'eles inani 
mados'. Nenhum ·destes e obrigatorio, mas comumente apare
ce um dos tres. r fixa a ordem posicional dos pronomes: 
hi 3-t; 3-gi1xai 3-bi2i 3b-i3ha3i 1 (eZe-me-voae-mandar-incom
pletivo) 'ele mandara voce a mim' e 
ti 3-gi 1xa3-xa3-o3a2o3b-a1 (eu-voae-o-dar+passado-declara
tivo) 'eu o dei a voce•. 
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Os Af1xos Pessoais e11 Denf 

GORDON KOOP 

Os afixos pessoais em Denfl sao apresentados em dois · 
grupos: regular e direcionado. 

Regular Direcionado 

1~ pess sing 'u 'a 
1~ pess pl 1 ; 'e 
2~ pess sing ti te 
2~ pess pl ti (v)2 te (V} 

3~ pess sing e pl 11 1 
ka3 

Esquema l. Afixos pessoais 

A maior parte deste estudo ref~re-se aos afixos 
regulares e as propriedades comuns a ambos os grupos. 
Afixos direcionados sao discutidos na Se~ao 6. 

l. POSIC~ DOS AFIXOS PESSOAIS. Os afixos pessoais ocorrem 
como prefixos em alguns verbos: •u-púva-r~4 (eu-beber
nao=futuro) 'eu bebi'' •a-khá-ru (eu-mudar=de=lugar
nao=futuro} 'eu levei (alguma coisa para alguém}'. Aparecem 
como suf ixos em out ros verbos: tatha-•u-na-ru 
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(estar=com=medo-eu-identificador=de=classe-nao=futuro)5 'eu 
estava corn medo', shabu-•ú-na-ru (lavar=roupas-eu
identificador=de=classe-nao=futuro) 'eu lavei roupas'. 

Existem uns poucos verbos com radicais homófonos cujos 
significados diferem uns dos outros dependendo se seus 
afixos pessoais sao l.111 prefixo ou l.111 sufixo: •u-mítha-ru 
(eu-ouvir-nao=futuro} 'eu ouvi', mitha-•ü-na-ru (comprar
eu-identificador=de=cl asse-nao=futuro) • eu comprei'. · 

Em Dení, existe l.111a classe de substantivos denominada: 
a classe de ka. Sempre que l.111 membro desta classe ocorre em -
llTl sintagma nominal corn um adjetivo ou com um sintagma 
adjetivo, estes qualificadores sao prefixados por ka. E, -
certos verbos sao prefixados por ka, quando um destes -
substantivos desempenha a fun~ao de objeto. O mesmo prefixo 
passa a fazer parte do radical verbal, sendo precedido pelo 
sufixo pessoal: 'úza 'ú-kl-navatú-aru (casa eu-classe--
l'Mllinal-fazer-nao=futuro) 'Eu construí a casa.', corn 'úza 
•casa', um substantivo da classe nominal - de ka. O 
substantivo que nao pertence a classe de ka nao recebe este -
prefixo: hába 'u-navatú-aru (cesta eu-fazer-nao=futuro) 'Eu 
fiz a cesta'. A classe nominal de ka inclui: 'úza 'casa', -
páshu 'rio', kanúva 'canoa', varámi 'remo', huhúka 'faca', 
'ishéshedé 'arco' e muitos outros. 

2. TIPOS DE RADICAIS VERBAIS. Os radicais verbais que 
recebem prefixo ou sufixo pessoal nao constituem conjuntos 
semantica ou gramaticalmente definidos. Em ambas as 
categorías, há verbos transitivos e intransitivos, verbos 
que indicam mudan~a de lugar e verbos que nao indicam 
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mudan~a de lugar, e tipos de verbos estativos. Parece ser 
arbitrária a atribui~ao a l.llla ou a outra categoría. 

Transitivo: 
hába 'u-kúva-ru (cesta eu-tecer-nao•futuro) 'Eu teci a 
cesta.' 
~fpa mama-•G-na-ru (tigela=~e=barro moldar-eu
identificador=de=classe-nao=futuro) 'Eu moldei a tigela 
de barro.' 

Transitivo com mudan~a de lugar: 
hába 'a-khá-ru (cesta eu-mudar=de=lugar-nao=futuro) 'Eu 
levei a cesta (para alguérn).' 
hába hibu-•ú-na-ru (cesta carregar=nas=costas-eu
identificador=de=classe-nao=futuro) 'Eu carreguei a 
cesta em minhas costas.' 

Intransitivo: 
•u-pú-riza-ru (eu-deitar-num=objeto•elevado-nao=futuro) 
'Eu me dei tei ( nl.111 objeto elevado) • ' 
•u-mftha-ru (eu-ouvir-nao=futuro) 'Eu ouvi .' 
hapi-'ú-na-ru (tomar=banho-eu-identificador=de=classe
nao=futuro) 'Eu tomei banho.' 
'ima- 1 ú-na-ru ( fal ar-eu-ident i ficador.=de=c 1 asse
nao=futuro) 'Eu falei .' 
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Intransitivo com mudan~a de lugar: 
'ú-kha-míta-ru (eu-mudar=de=lugar-de=volta-nao=futuro) 
'Eu vo 1 tei • ' 
hupha-•G-na-ru (correr-eu-identificador=de=classe
nao=futuro) •.fu corrí.' 

Estativo: 

'u-kúmi-aru (eu-estar=satisfeito-nao=futuro) 'Eu estou 
s a ti s fe i to • ' 
tatha-•ú-na-ru (estar=com=medo-eu-identificador=de= 
classe-nao=futuro) 'Eu estou com medo.' 

3. ~ OF«FOMbiICAS CA1JSAOAS PELA Af;I~ PESSON... 
A afixa~ao pessoal é normal, exceto quando o radical verbal 
come~a por Lllla vogal e recebe o prefixo pessoal. Entao, 
aplica-se Lllla das duas regras morfofonernicas. A primeira 
regra, a qual se aplica somente a quatro verbos até entao 
encontrados, suprime a pronúncia da vogal inicial 
encontrada no radical do verbo, quando o prefixo pessoal 
nao é zero. Assim sendo, o radical verbal, 'ehébu 'comer', 
conjuga-se como se segue: 'u-hébu-aru (eu-comer-nao=futuro) 
'eu comi'; 'i-hébu-aru (nós-comer-nao=futuro) 'nós 
comemos'; tí-hébu-aru (voce-comer-nao=futuro) 'voce comeu'; 
ti-heúbu-aru (voce-comer+V2pl-nao=futuro} 'voces comeran', 
#-'ehébu-aru (3~pessoa-comer-nao=futuro) 'ele, ela, eles ou 
el as comerMJ'. Os outros tres radicais verbais que seguem 
esta regra de contra~ao sao: ahá 'ter'; idi 'afiar, - -
receber' e idívaha 'raspar dentro (de tigela de barro)'. 
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Em todos os outros radicais verbais comecando por llOa 
vogal insere-se llOa consoante epentética v entre a vogal -
inicial do radical verbal e a vogal do prefixo pessoal. 

Assim sendo, a raiz verbal 'ebézu 'pintar-se' conjuga-se 
assim: 'u-v-ebézu-aru (eu-v-pintar=se-nao=futuro) 'eu me 
pintei'; 'i-v-ebézu-aru ...._ ____ _ (nós-v-pintar=se-nao=futuro) 1 n6s 
nos pintamos'; ti-v-ebézu-aru (voce-v-pintar=se-
nao=futuro) 'voce se pintou'; ti-v-ebeúzu-aru ------
(voce-v-pintar=se+V2pl-nao=futuro) •voces pintararn-se' e 
#-'ebezu-aru (3~=pessoa-pintar=se-nao=futuro) 'ela se 
pintou'. Nos radicais iniciados por vogais, o v, que é -
ausente nas terceiras pessoas, nao é llDa parte intrfnseca 
do radical sendo suprimida na terceira pessoa; trata-se 
entao de ll11 acréscimo nas primeiras e segundas pessoas., 
como já foi descrito no parágrafo anterior. Em contraste, 
há radicais verbais comecados pela consoante v, os quais -
sao conjugados sem mudan~as morfofonemicas relativas ao 
prefixo pessoal: •u-váda-ru (eu-donnir-nao=futuro) 'eu 
donni', #-vadá-ru (3!=pessoa-donnir-nao=futuro) 'ela 
donniu'. 

4. AFIXOS PESSOAIS REGULARES. Com excecao de kava 'esperar 
por' ,6 todo radical verbal pode receber llD prefixo pessoal 
regular. O sufixo da segunda pessoa do plural dos afixos 
pessoais regulares tem urna variante -ka a qual nao requer a -
regra relativa a vogal (referida na anotacao 2), e que 
ocorre em vari acao 1 ivre com a segunda pes so a do plural 
-ti(.Y). A variacao ocorre em qualquer radical verbal que 
recebe ll11 sufixo pessoal: taatha-tá-ru (estar=com=medo+ 
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V2pl-voce+ identificador=de=classe-nao=futuro) 'voces estao 
com medo'; tatha-tl-na-ru (estar=com=medo-vocl
identificador=de=classe-nao=futuro) 'voces estao com medo'; 
shaubu-tl-ru (lavar=roupas+V2pl-vocft.identificador-de--
classe-nao=futuro) 'voces lavan roupas' e shabu-kl-na-ru 
(lavar=roupas-voc1-identificador=de=classe-nao=futuro) 'vo
ces lavan roupas'. Embora haja nos dados coletados fora de 
contexto . .. tina V arl acao livre entre -ti e -ka, o padrao de 
ocorrencia no discurso pode influir nesta variacao. A falta 
de referencia relativa a segunda pessoa do plural, baseada 
em textos da língua dení até entao pesquisados, nao nos 
pennitiu aprofundar no estudo do assunto sobre a ocorrencia 
de -ti e -ka. - , 

5. AFIXOS PESSOAIS DIRECIOllADOS. Nesta secao, a terceira 
pessoa direcionada, ka aparece alg&111as vezes como ta. Em - -
verbos de mudanca de lugar, o morfema tu significa -
'movimento na direcao oposta ao ponto de referencia'. Na 
superficie, tu é combinado com a -
direcionada ka, fonnando ta. Na -
minuc io-sanente descrito. 

Apenas determinados radicais verbais 
pessoal direcionado. Enquadram-se em 

terceira pessoa 
Secao 6, tu é 

podE!IJI exigir afixo 
duas categorías. 

Primeira, verbos de mudan~a de lugar que indicarn movimento 
em direcao oposta a &111 ponto de referencia, quando se viaja 
por água ou por ar, exigern afixos pessoais direcionados. Em 
t1n texto sobre pesca, sendo a viagem feita por canoa, sendo 
o lago o destino e o ponto de referencia; a descricao do 
mov imento em dire,10 ao lago recebe &111 afixo pessoal 
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direcionado. No entanto, ap6s se chegar ao lago, usa-se 
afixos pessoa~s regulares: 1 úri-'e-thfma-puní 
(remar-n6s-d1rec1onado-rio=acima-simultaneo) 'nós remanos 
rio acima•, kúriza ahárini bákhu- 1 i-káni- 1 a (lago 
nascente=do chegar-n6s-regular-juntos-antecipacao) 'Nós 
cheganos a nascente do lago.', 'uri- 1 1-na-vaha- mita-puni 
(remar-n6s-regular-identificador=de=classe-ao=redor-de= 
volta-simultaneo) 'n6s remanos, vindo de volta ao redor (do 
1ago) 1 

• 

Ern t.ma outra narrativa sobre a viagem de t.m narrador 
denf a Porto Velho, o ponto de referencia é Lma casa 
situada as margen~ do rio Cunhuá, onde se iniciou sua 
viagem feita por Lm aviao anffbio. O texto continua: 

(a) tl-kha-thfmi-navá7 (3!-pessoa-direcionada•etn• 
d1~1o-oposta-mudar=de=lugar-rio=acima-contfnuo) (b} 
diwa-tl-za-ru (vi r ar-3fapessoa-direc1onada( •na-di"'lo
de)-dentro~nao=f uturo) (e) ka-shuni-meri~miti-nava 

(3t-pessoa-direc.1on .. a(•na-diret;1D-de)-apressar•se-rio• 
abaixo-de=volta-contfnuo) (d) kati-ta-masha-ru-•a ni-mer1-
m1ta-puni ( decol ar-3!-pessoa-directon•a(•na-d·1~1omde)

can=for,a-nao=futuro-antecipa,ao verbo•posti,o-rio• 
abaixo-de-volta-simultaneo)8 (e) ta-khf-maha-ni 
(Jfraspessoa d1rec1on .. a• d1~1D-oposta-mudar=de=lugar
acima•suspenso-manentaneo) (f) ta-khá-ri-kúsha-ni 
( 3!-pesso...t1rec1on••• : di~'la oposta-mud ar=d~ 1 ug ar
nao=f uturo-ab aixo• suspenso-manentaneo) (g) •u-v1zéhe inéde 
ta-kha-m1ti-nava (eu-11f111111'"-acanpanhanento eles 
3!wpesso.-ct11 ect sta-mud ar= de= 1 ug ar
de-vo 1ta-cont1 nuo) (h) méde kla-kha-vaha-m1t1-nava (eles 
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3f.pessoa-d1recionada(•nasd1r~1o-de)-mudar=de=lugar-ao= 

redor-de=volta-contínuo) (i) hávini •u-vizéhe méde 
ta-khá-nava (pista(=do=aeroporto) eu-regular-acompanhamento 
eles 3!-pessoa=direcionada•cz dir~lo=oposta-mudar=de= 
1 ugar-cont ínuo) 

'(a) Ele (o aviao) planou rio acima (em direcao oposta a 
casa), (b) virou-se no meio dorio (na direcao da casa), 
(c) voltou apressadamente río abaixo (na direcao da casa), 
(d) e decolou com forca enquanto voltava río abaixo (na 
direcao da casa), (e) ele subiu um momento (em direcao 
oposta a casa) (f) e desceu mais tarde (em direcao aposta a 
casa) (g) eu estando junto, eles voltaram (em direcao 
oposta a casa) (h) e circularan de volta (na direcao da 
casa), (i) eu estando junto, eles taxiaram na pista (em 
direcao aposta a casa).· 

Depois deste ponto na narrativa, sao usados os afixos 
pessoais regulares porque o resto da viagem foi feito a pé 
e de carro. 

Somente os verbos pertinentes a linha de eventos 
principais recebem os afixos pessoai s direcionados. -vízehe 
'acompanhamento' recebe um afixo pessoal regular porque 
-vízehe constituí a informa~ao do segundo plano. 

Os afixos direcionados empregam-se, também, para 
significar que está senda focal izado um objetivo a ser 
alcancado a curto prazo. Em alguns casos, este objetivo a 
curto pr.azo poderia ser conceituado como urna intencao 
imediata ou um propósito imediato. O fim; a inten~ao ou o 

propósito sao definidos como 'a curto prazo' ou 'de 
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-
alcance-imediato', porque o radical que recebe o afixo 
pessoal direcionado tem que incluir ern seu significado o 
alcance daquele objetivo/inten~ao/propósito. 

O radical do verbo kha 'mudar de lugar• ocorre tanto 
com os afixos pessoais regulares como com os afixos 
pessoais direcionados: •u-khá-ru (eu-regular-mudar=de= 
lugar-nao=futuro) 'eu vou', •u-kha-míta-ru (eu-regular
mudar=de=lugar-de=volta-nao=futuro) 'eu venho'; •a-khá-ru 
(eu=direcionado-mudar=de=lugar-nao=futuro) 'eu levo (alglllla 
coisa para alguém)' ou 'eu vou (com alguma inten~áo 

imediata)' e •a-kha-míta-ru (eu-direcionado-mudar=de=lugar
de=volta-nao=futuro) 'eu trago (alguma coisa para al9uén) 1 

ou 'eu venho (com alguma inten~ao imediata)'. Assim sendo, 
quando se usa kha, acompanhado de um afixo pessoal regular, -
o significado de lli é 'vir' ou 'ir', e a única impl ica~áo 
é a direcao de movimento. Mas, o ernprego do afixo 
direcionado implica dire~ao de movimento, llTI objetivo a 
curto prazo ou tJTia inten~ao imediata. Em 'trazer' ou 
'levar', o significado implícito é que o objeto carregado 
tem um destino ou um_ objetivo. Quando aquele fim é 

atingido, podemos dizer que o objeto foi 'trazido' ou 
'levado', e que a a~ao foi concl uída. Nem sempre o afixo 
pessoal direcionado, aparecendo junto a kha, sig.nifica: -
trazendo ou levando em se referindo a um ítem palpável. 
Porérn, nlllla determinada situacao em que A e B estao 
zangados um com o outro; se A diz a B: 'a-kha-míta-ru 
(eu=direcionado-mudar=de=lugar-de=volta-nao=futuro) 'Eu 
venho (com alguma inten~ao imediata).'; B entenderá que A 
dirige-se a B, e que A nao está trazendo alguma coisa, mas 
apenas tem a inten~ao de bater em B. O contexto imediato no 
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qual o afixo pessoal direcionado é 

kha, dá ao(s) ouvinte(s) o -
i nten~ao/ propósito do suj ei to. 

usado, juntanente can 
indicio do objetivo/ 

dube 'derrubar (lllla árvore)' é lll1 radical verbal que 
nao indica mudanca de lugar e que recebe lll1 afixo pessoal 
da série regular ou da série direcionada: 'áva dube-tú-1-
na-ri (árvore derrubar-em=dire~ao=oposta-3!-pessoa

regular-identificador=de=classe-nao=futuro) 'Ele derrubou a 
árvore ( sern enfoque no objetivo a curto prazo). 1 ; 

1 áva 
dube-tl-na-ri (árvore derrubar-3!-pessoa=d1rec1onada+ 
aw-d1~1o-oposta-identificador=de=classe-nao=futuro) 'Ele 
derrubou a árvore. 1

; (en foco: o objetivo alcan~ado a curto 
prazo). A seguinte pergunta precisa ser respondida para se 
detenninar que tipo de afixo será usado: "O que se pode 
ganhar ao se derrubar lllla árvore?" Urna ro~a? Nao. Una casa? 
Nao. Un célllinho? Nao. Una ponte sobre lll1 córrego? Sim. 
Fruto para caner? Sim. Sanpre que a resposta for: "sim" 
existe a condi~ao para a existencia e o uso do afixo 
pessoal direcionado, porque o objetivo é a curto prazo •. Una 
ro~a, lllla casa ou lll1 caninho sao objetivos a longo prazo, e 
para alcan~á-lo, muitas árvores precisam ser derrubadas. 
Urna pinguela ou lllla fruta para se comer podan ser 
conseguidas em conseqüencia de se derrubar lllla árvore. 

lkn terceiro radical que recebe lJTI afixo pessoal 
direcionado é kava 'esperar por': tia 'a-kavá-ru (voce -
eu-d1rec1onado-esperar=por-nao=futuro) 'Eu esperei por 
voce. 1 Aqui, é focalizado lll1 resultado conseguido a curto 
prazo, sendo o mesmo al caneado através da prát ica da acao. 
O objetivo da espera é a chegada da · pessoa ou do 
acontecimento. Parece que do ponto de vista dení, a espera 
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nao pode existir sem um propósito; assim sendo, kava nao é 
usado com llT1 afixo pessoal regular. 

6. ttlDANCA DE POSI~ 00 DE ESTADO. O afixo ~ ocorre como 
um prefixo quando ocorre com um radical que recebe prefixos 
pessoa1s, e como um sufixo quando ocorre com radicais que 
receban sufixos pessoais. Aparece apenas nas terceiras 
pessoas, sejan regulares ou direcionadas. Tem duas funcoes: 
primeira, nos verbos que indican mudanca de lugar, tu 
indica movimento en dire~ao oposta a alglln ponto de 
referencia: 'api'e hibu-tú-#-na-ru (látex=da=sorveira car
regar=nas=costas-em=dire,1o=oposta-3~=pessoa=regular- iden
tificador=de=classe-nao=futuro) 'Ele levou nas costas o 
látex da sorveira.' e #-tu-khá-r:-u ( 3~=pessoa=regul ar-em= 
dire,lo=oposta-mudar=de=lugar-nao=futuro) 'Ele foi embora•. 
Nos dois últimos exemplos, tu indica a dire~ao do movimento 
do sujeito. Pode também indicar o movimento do objeto em 
dire~ao oposta a algllll ponto de referencia, ou seja, o 

sujeito. Ex: shíba kene-tú-#-na-ru (pedra jogar-em=di
re,ao=oposta-3~=pessoa=regul ar-identificador=de=classe-nao= 
futuro) 'Ele jogou fora a pedra.' e 'áva dube-tú-#-na-ru 
(árvore derrubar-em=dir~lo=oposta-3~=pessoa=regular-iden

tificador=de=classe-nao=futuro) 'Ele derrubou a árvore'. 
Na terceira pessoa dos verbos de processo, tu indica 

mudanca de estado: tada-tú-#-na-ru ( parar=de=chover
mudan,a-3~=pessoa=regul ar-identi ficador=de=cl asse-nao=futu
ro) 'parou de chover•; hasi-tú-#-na-ru (recuperar=se
mudan,a-3~=pessoa=regular-identificador=de=classe-nao=futu

ro) 'ele se recuperou (de doen~a ou cansaco) •; 
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ke'e-tú-#-na-ru (sarar-•udan,a-3~=pessoa=regular-identifi

cador=de=classe-nao=futuro) 'sarou'; pha-tu-#-na-ru (mo
lhar=se-mudan,a-3~=pessoa=regular-identificador=de= classe
nao=futuro) 'molhou-se' e baka-tu-#-na-ru (quebrar-mudanka-
3~=pessoa=regul ar-identificador=de=classe-nao=futuro) 'que
brou-se.•9 

tu ........ 'em direcao oposta e mudanca de estado' ocorre 
apenas como morfema zero que indica '3~ pessoa regular' e, 
por isso, poder-se-ia perguntar: realmente, tu é um afixo 

~ 

da terceira pessoa com componentes semanticos adicionais? 
Urna o~jecao a esta pergunta: se assim o for, resultaria a 
formacao de llT1 conjunto distinto de afixos pessoais, cuja 
única diferenca, entre este e o conjunto dos afixos 

pessoais regulares, seria na terceira pessoa. 
Na língua jamamadí, pertencente ao tronco aruak, também 

há llTla objecao quanto a existencia de um conjunto de afixos 
pessoais com tu, ocorrendo como a indicacao da terceira ----
pes so a. 10 Na referida língua há um morfema similar, to 
'movimento em direcao oposta', que ocorre com radicais 
verbais que significam mudanca de lugar. Quando to ocorre 

~ 

com um radical, ocorre também o prefixo ou o sufixo 
pessoal. A posicao de to é contigua ao radical verbal. Na 
língua deni, ~morfema tu ocorre apenas com a terceira 
pessoa, enquanto em Jamamadí to aparece com todas as 
pessoas. ~' a categoria pessoal é caracterizada por urna 
palavra pronominal. Em Jamamadí, geralmente, na ausencia de 
to, empregam-se os afixos pessoais na primeira e segunda 
pessoas do singular, e emprega-se o sufixo direcional no 
verbo para indicar movimento em direcao oposta a um ponto 
de referencia, a semelhanca do que ocorre na língua dení. 
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Em JamaTiadi, o morfema to indica também urna mudanca de 
estado, apenas na terceira 
primeira e segunda pessoas, 
explicita. 

pes so a, cano 
a mudanca de 

Na em Deni: 
estado nao é 

Na 1 fngua j amamad í, to desempenha a sua fun~ao fora do -
sistema de afixos pessoais; por esta razao nao pode ser 
considerado um afixo pessoal. Embora em Deni o fato de que 

tu nao forma urna categori a distinta de pes so a sej a menos 
evidente, é bem aceitável descreve-lo como um afixo 
separado que ocorre apenas na terceira pessoa dos verbos, e 
que indica movimento em dire~ao oposta a algum ponto de 

referencia quando ocorre nos verbos de mudan~a de lugar; e 
quando ocorre nos verbos estativos indica mudan~a de 
estado. 
~ ainda indica movimento em dire~ao· oposta ao ponto de 

referencia quando ocorre com 
mudan~a de lugar, e quando estes 
pessoais direcionados. Também 
aparece como um morfema distinto; 
com a terceira 
"portmanteau11 ta. -

pes so a ka, 
Exemplos: 

os rad ic ai s que 
radicais recebem 
nesta situa~ao, 

i nd iccrn 
afixos 

tu nao -
ao contrário, funde-se 
para formar o morfema 
ka-khá-ru (Jf=pessoa= 

direcionada-mudar=de=lugar- nao=futuro) 'ele trouxe (alguma 
coisa para alguém)' corresponde a: ta-khá-ru (Jf=pessoa=di
recionada+em=dire~lo=oposta-m udar=de=l ugar-nao=futuro) 'ele 
levou (alglJlla coisa para alguém) .' 

7. DATIVO. O afixo neni ocorre, como prefixo, quando 
ocorre com os radicais verbais que ex1gem prefixos 

pessoa1 s , e ocorre como sufixo, comos radi cai s que recebem 

189 



sufixos pessoais. ~ empregado quando urna a~ao praticada 
pelo sujeito é a favor de alguém ou a mando de alguém. 
Entao, o genero indicado no conjunto verbal concorda com a 
pessoa a favor de quem a a~ao foi praticada. ~s vezes, os 
afixos pessoais da primeira e segunda pessoas designados 

· para esta fun~ao sao os mesmos que desempenham o pape 1 de 
afixos pessoai s regulares: hi bu-• á-na-ri ( carregar=nas= 

costas-eu=direcionado-identificador=de=classe-nao=futuro= 
masculino) 'Eu o carreguei nas costas para ele.•, 
hibu-#-néni-ari (carregar=nas7costas-3~=pessoa=regular

dativo-nao=futuro=masculino) 'Ele (ou ela) o carregou nas 
suas costas para ele.•, hapi- 1 á-na-ru (banhar-eu= 
di rec ionado-ident i f ic ador=de=c 1 asse-nao=f uturo=f emin i no) 
'Eu a banhei. 1

; hapi-#-néni-aru (bannar-3~=pessoa= 

regular-dativ.o- nao=futuro=feminino) 'Ele (ou ela) a 
banha. 1 ; • u-nen-ebezu-aru ( eu=regul ar-dativo-pintar-nao= 
futuro=feminino) 'Eu a pintei. 1 e #-nen-ebezu-aru 

(3~=pessoa=regular-dativo-pintar- nao=futuro=feminino) 'Ele 
(ou ela) a pinta•. Meu ajudante parece nao ter certeza 
quanto a estas fonnas; e eu mesmo ainda nao as encontrei 
ocorrendo em textos. Por esta razao, requer-se mais estudo 
sobre o assunto. 

NOTAS 

l. Segundo Aryon Rodrigues (1967), a língua dení (daní) é 
classificada como pertencente ao ramo arauá do tronco 
aruak. Dení é fa·lada por pequenos grupos vivendo no alto 
Cunhuá (em alguns mapas Tapauá), no Xi.ruá e no Mamoriá. 
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Estes ríos estao localizados entre o Purus e o Juruá, no 
Estado do A'nazonas. 

Os dados lingüísticos aquí registrados foran obtidos de 
um grupo composto de mais ou menos 80 falantes vivendo no 
alto Cunhuá. O autor tem realizado pesquisas lingüísticas 
na língua dení desde abril de 1975, trabalhando sob os 
auspicios do Instituto Lingüístico de Verao, e mediante 
convenio entre o referido Instituto, a FUNAI e o Ministério 
do Interior. O autor agradece ao Dr. Joseph E. Grimes, Dr. 
Ivan Lowe e Joan Richards por suas válidas sugestoes, 
enquanto era elaborado este trabalho. 

Paul e Dorothy Moran descreveram o sistema fonológico 
da língua dení incluindo as oclusivas surdas /p, ph, t, th, 

k, kh, ?/;oclusivas implosivas sonoras /6, a1; africadas 
surdas /ts, tsh/; africada sonora /dz/; fricativas /9, h/; 
nasais /m, ni e a vibrante /r/. As vogais sao /i, e, u, a/. 
A ortografía aqui usada tem s e sh equivalendo a /ts, tsh/; - -
b, de z equivalendo a /6, a, dz/; • equivalendo a/?/ e r - - - - · -
equivalendo a /r/. Por serem complicadas as regularidades 
de tonicidade, é impossível abranger os dados lingüísticos 
com apenas urna defini~ao resumida. 

2. Urna regra morfofonemica diz que: 

RCV1 Rt i (a) 

tiRX_CV1R {b) V2pl. 

R[ x_cv1 J V + ti + XCVR (e) 
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Vi significa plural da segunda pessoa, e é a mesma vogal 
que o V1 no radical; 

R indica a fronteira do radical; 
X indica o resto do radical e 
~~indica a posi~ao da v1 'plural da segunda pessoa'. 

Os radicais podern ser compostos. 
Exemplos de compara~ao entre as segundas pessoas do 

singular e plural: ba-tá-ru (colher-voce+identificador= 
de=classe-nao=futuro) 'voce o colheu' (ta ( ti+ na), - - -
baa-tá-ru (colher+V2pl-voce+identificador=de=classe-
nao=futuro) 'voces o colheram', condi~ao (a); ti-kathúma-ru 
(voce-olhar-nao=futuro) 'voce olhou', ti-kathuána-ru 
(voce-olhar+V2pl-nao=futuro) 'voces olharam', condi~ao (b); 
ti-khá-ru (voce-mudar=de=lugar-nao=futuro) 'voce foi 1

; 

ti-akhá-ru (voce-mudar=de=lugar+V2pl-nao=futuro) 'voces ----
foram'; condi~ao (b); ti-Rkhá-biná-mitáR-ru (voce-
Rmudar=de=lugar-para=dentro-de=voltaR-nao=futuro) 'voce 
voltou para dentro (da casa) 1

; ti-Rkhá-biná-miatáR-ru 
(voce-Rmudar=de=lugar-para=dentro-de=volta+V2plR-nao=futu
ro) 'voces voltaram para dentro (da casa)', condi~ao (b); 
hupha-ti-mura-mita-ru (correr-voce-subida-de=volta-nao= 
futuro) 'voce correu de volta pela subida'; huapha
ti-mura-mita-ru (correr+V2pl-voce-subida-de=volta-nao=futu
ro) 'voces correram de vol ta pela subida', condi~ao (c). 

3. A terceira pessoa do plural também recebe de mane1ra 

obrigatória , urna palavra pronominal: méde 'eles (ou el as)'. 
A mesma precede contiguamente o conjunto verbal: páshu méde 

#-púva-ru ( água el es=(ou=el as) terceira=pessoa=regul ar-
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beber-nao=futuro) 'Eles (ou elas) beberam água.'; méde 
#-váda-ru (el es= ( ou=el as) terceira=pessoa=regul ar
donnir-nao=futuro) 'Eles (elas) dormiram.'; shámi méde 
pásha-#-ná-ru (abacaxi eles=(ou=elas) chupar-3~=pessoa= 

regular-identificador=de=classe-nao=futuro) 'Eles (ou el as) 
chuparan abacax i.' e 'uva méde ka-kavá-ru (me el es= 
( ou=e 1 as) 3~=pessoa=di rec i onad a-esperar=por-nao=futuro) 
'Eles(ou el as) esperaran por mim'. 

4. -aru 'nao futuro' possui os alomorfes ru, ari, ri e 
~ ---- --

aru. Sempre que o radical verbal termina em a, aparecem os - -
alomorfes ru ou ri. Ex: ti-váda-ru (voce-dormir-

_..__ -
nao=futuro) 'voce donniu'. Sempre que o radical verbal 
termina em qualquer outra vogal que nao seja a, aparecemos -
alomorfes: aru ou ari. Exemplo: ti-kapi'-aru 
(voce-vomitar-nao=futuro) 'voce vomitou'. o genero 
constitui-se na diferen~a entre ru e ri. Geralmente, ru -
acompanha a primeira e segunda pessoas do sujeito (seja 
qual for o genero) e a terceira pessoa do sujeito feminino; 
ri acompanha a terceira pessoa do sujeita masculino. üna 
exce~ao para o ac1ma mencionado: quando 1JT1a a~ao é 

praticada a favor ou a ordem de alguém. Em tal 
circunstancia, o genero concorda com a pessoa em favor de 
quem a a~ao foi praticada. 

5. na 'identificador de classe' apenas aparece com 
radicais verbais que exigem sufixos pessoais. Portanto, é 

denominado identificador de classe porque distingue o 
radical verbal que exige prefixos pessoais daqueles que 
exigem sufixos pessoais. No entanto, na desaparece do verbo -

193 



em certas condi~oes, como nas que se seguem: em palavras 
cujo sufixo final indicando tempo/modo/aspecto significa 
'tempo futuro' ou 'pedido'' na desaparece se nao tiver -
outros afixos entre o sufixo pessoal e este sufixo final: 
Exempl os: hapi- 1 ú-tuv i ( banhar-eu-futuro) 1 eu tomarei 
banho'; hapi- 1 ú-tivaha ( banhar-eu-pedido) •Pos so tomar 
banho?'; quando aparecern outros sufixos entre o sufixo 
pes so al e o sufixo final, na é conservado. Ex: --
hapi-'u-na-miti-tuvi 
outra=vez-futuro) 'Eu 
'u-na-miti-tivaha 

(banhar-eu-identificador=de=classe-
vou tomar banho outra vez.'; hapi
(banhar-eu-identificador=de=classe-

outra=vez-pedido) 'Posso tomar banho outra vez?'. Quando o 
sufixo final é: nao-futuro, momentaneo, exortativo, 
pennissivo ou imperativo, e nenhl.ITI outro sufixo aparece 
entre o sufixo pessoal e o final; na sempre permanece: 
hapi-'ú-ni-ná (banhar-nós-identificador=de=classe
exortativo) 'Vamos tomar banho! '; hapi-ta-ba (banhar-voce+ 
identificador=de=classe-pen1issivo) 'Pode tomar banho.'; 
hapi-tá-# (banhar-voce+identificador=de=classe-orde11) 'Tome 
banho!'. Quando outros sufixos finais ou medíais aparecem; 
alglJllas vezes, na é conservado, e outras vezes nao. 
Futuras pesquisas serao necessári as para se determinar as 
condi~oes em que na é conservado ou nao. -
6. kava ·~sperar por' nao pode ser usado em qualquer outro 
sentido que nao sej a: para que a a~ao sej a desempenhad a, o 
objetivo deve ser alcan~ado. Assim sendo, sempre exige 
afixos pessoais direcionados. Para maiores detalhes veja-se 
Se~ao 6. 
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7. Existem sufixos que provocam urna mudanca fonológica na 
vogal final a do morfema que os precede. Esta vogal muda de -
~ para_!_; e nao parece haver expl icacao fonológica para tal 
mudanca. Estes sufixos sao os seguintes: -tuvi 'futuro', 
-tivaha 'pedido', -navi/nava 'continuo', -na 'exortativo', -
-ra'u 'contrário ao fato desiderativo', -ra 'negativo', -
-pha 'na água', -masha 'com forca', -mura 'sub.ida', -za -
'em', -hiza 'sustenta suspendido', -zipha 'por água', -meri 
'rio abaixo', -ata 'rio acima por terra', -ta 'rio abaixo -
por água', -tha 'rio acima por água', -zima 'para dentro do 
buraco', -rnaha 'suspenso acima' e -kha 'repetitivo'. 

8. No discurso em Dení, as construcoes com verbo duplo sao 
um traco característico. O primeiro conjunto verbal sempre 
inclui o radical verbal, o afixo pessoal e mais uns 
sufixos. O segundo conjunto verbal sempre comeca com o 
verbo postico ni, seguido de sufixos. Futuras pesquisas --
serao necessárias para se determinar a quantidade de 
sufixos, a distribuicao dos mesmos e os significados 
resultantes de suas combinacoes. 

9. Em Dení, embora certos radicais verbais nao parecarn 
enquadrar-se muito bem na categoria 'mudanca de estado', 
funcionam como se fossem desta categoria. Sao eles: kuru 
'vestir-se'; kama 'plantar', v1r1 'fazer talhes (para 
colher a seiva da árvore)'. 

10. Robert Campbell (em contatos informais). 
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A Estrutura Verbal Waurá 

JOAN RICHARDS 

Os verbos waurál sao compostos de prefixos pronominais, 
de radicais2 e de sufixos. Neste estudo, analisa-se, 
primeiranente, a estrutura total do verbo; descrevendo-se 
em seguida as suas partes constituintes. 

Os radicais verbais sao causativos ou nao-causativos, e 
podem ser modificados pela inclusao de classificadores 
dentro do radical. A forma mínima de ~n verbo constituí um 
radical com prefixo pronominal: a-iya3 (nós-ir) 'fomos'. O 
radical pode ser seguido de sufixos que indicam a voz do , 
verbo, e também por um máximo de tres dentre os sufixos de 
maneira, de espaco, de aspecto e de modalidade lógica. 
Alguns dos sufixos de m~neira precedem os sufixos de voz. 
Os sufixos objetivos seguem aos afixos acima mencionados, 
com excecao dos sufixos de voz, com os qua1s nao podern 
co-ocorrer. 

Todo verbo é marcado segundo o modo que o caracteriza 
~modo real ou potencial4 ~ através da presenca ou 
ausencia do traco de caracterizacao que indica 
potencialidade. Este traco de caracterizacao é urna mudanca 
vocálica de a para e, no último sufixo verbal que termina 

~ 

em _!, ou na última sílaba do radical, quando houver 

ausencia de sufixos. A maioria dos morfemas verbais termina 
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em .!· Ve-se esta mudanca na comparacao entre a-i~á (nós-ir) 
'fomos' e a-iyé (nós-ir+potencial) •iremos•, e entre íya 
púta-k4na akai 4káh4-ga (ir por-impessoal pequi eles
a/em-locativo) 'Foram po-los nos pequizeiros. • e íya -
puta-k4né pai-ñáku-a kutéj4 (ir por-impessoal+potencial 
casa-dentro-locativo espátulas) 'Eles irao por as espátulas 

. na casa.' O modo potencial é usado em perguntas, na 
narracao de eventos ainda nao realizados e na descricao de 
situacoes hipotéticas. 

O verbo pode receber enclíticos 'de nivel oracional, por 
exemplo, ..:!.! 'boato' na oracao: akáma-wá-ka 4n-átu-k4j4 
(morrer-aumentativo-boato dele-avo-parente=masculino= 
possuído) •o avo dele morreu, diz-se.' e -ya 'emocao do -
falante' na Oracao: p-iyalÚka-yá (VOCeLqUieto-emocao= 
do=falante) 'Fique quieto! (impacientemente)'. 

Nas secoes que se seguem, os componentes dos verbos 
waurá sao descritos mais detalhadamente na seguinte ordem: 
radical; sufixos de maneira, de espaco, de aspecto e de 
modalidade lógica; sufixos de voz e afixos pronominais. 

l. RADICAL. O radical verbal pode ser simples, derivado, 
causativo ou modificado. Os radicais verbais simples sao 
raízes verbais como sepe •costurar', m4h4ja 'ser ou ficar 
vennelho' ,- elele 'chorar• .ou ideofones como pak4 'colocar, 
por• • 

Os radicais verbais sao derivados de radicais nominais, 
de classificadores, de . ideofones e de raízes verbais; por 
meio de vários afixos derivacionais, como se ve no 
Quadro l. 
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....... 

'° '° 

Afixo 
Oerivacional 

ka-
Tfir• 

ma-
TCirecer de' 

-ya la 
'capaz de' 

a- ••• -ta 
TC'ausatwo' 

a-
TC'a usat i vo • 

~ sfazer' 

-ta 
'causativo' 

-ka 
TC'iusativo' 

a- ••• -ka 
TC'ausabvo• 

Radical Nom;nal Cl assificador 

ka-tai ka.:.tüpa 
(ter-fruto) (ter-morto) 
'frutificar' •estar de 1uto1 

ma-ta1 me-kitsi 
(carecer-de-fruto) (carecer==de-cuneiforme) 
'deixar de frutificar' 'sem corte• 

krs1-1a1a 
(lítallfiukazhuka-capazade) 
'h¡,il na luta huka huka' 

a-kulutu-ta 
(causativo-armadilha-causativo) 
'pescar can armad11ha' 

a-küü 
(causativo-cesta) 
'pesear can uma cesta• 

~a-ts1tya 
desfazer-1111arrilho) 

'quebrar ( fio} • 

uku-ta ana-ta 
(flecha-causativo) (desenho-causativo) 
'flechar• 'desenhar' 

apa-ka 
(can,IO-causativo) 
'cantar' 

Quadro l. Oeriva,io do radical verbal 

ldeofone Raiz Verbal 

ka-tunuka 
(ter,.. empurrar) 

' 
'ter correnteza forte' 

walu-ta 
(som-causativo) ~ 

'mexer' 

p-i-ka 
(som-causativo) 
'despejar (p6)' 

a-t-l-ka 
{causativo-san-
causativo) 

'cavar' 



Os prefixos derivacionais ka- 'ter' e seu privativo~ 
'carecer de' transformcrn substantivos, classificadores de 
forma e raízes verbais, em radicais verbais: ka-tai 
(ter-fruto) 'frutificar (na época do fruto)', ma-tai 
(carecer=de-fruto) 'deixar de frutificar (fora de época)', 
k-ujutai (ter-olho) 'ser capaz de ver' e m-ujutai 
(carecer=de-olho) 'ser cego' sao radicais verbais derivados 
de substantivos; ka-tüpa (ter-morto) 'estar de luto' e 
me-kitsi (carecer=de-cuneiforme) 'estar sem corte' sao 
derivados dos classificadores· de forma; e ka-tunuka 
(ter-empurrar) 'ter correnteza forte' é derivado da ra1z 
verbal bitransitiva tunuka 'empurrar'. Os classificadores 
de forma serao posteriormente descritos no presente 
trabalho. A maioria dos verbos ka- e ma- é estativa, 
indicando urna característica inerente ou urna qualidade 
provisória do sujeito; as excecoes sao: ka-turna-la 
(ter-trabalho-possuído) 'trabalhar', k-ieje 
(ter-conhecimento) 'saber {fazer alguma coisa)' e m-ieje 
(carecer=de-conhecimento) 'nao saber (fazer alguma coisa)'. 

O sufixo -yala 'capaz de' deriva o verbo estativo 
kapi-yala (luta=huka=huka-capaz=de) 'ser hábil na luta huka 
huka' do substantivo kapi 'luta huka huka'. 

Os afixos causativos -ta, -ka, a- e seu --- privativo pa--
derivain radicais verbais de: substantivos, classificadores 
de forma e ideofones. Os radicais verbais derivados sao 
transitivos ou intransitivos. Os morfemas que ocorrem com 
os afixos derivacionais causativos dividem-se em classes, 
dependendo de su as ocorrencias, respectivcrnente com: a-, -
-ta, -ka, a- e -ta, ou com ------ - a- e -ka. Ainda nao foram 
encontrados os critérios para se prever a que classe 
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pertence cada llTl dos morfemas que ocorrem com os afixos 
mencionados anterionnente, embora os ideofones ocorrélll mais 
freqüentemente ·com -ka do que com -ta. A maioria dos - -
radicais verbais derivados classifica-se em quatro grupos: 
(a) o correspondente da acao de um instrumento, por 
exemplo, uku-ta (flecha-causativo) 'flechar', a-kulutu-ta 
(causativo-annadilha-causativo) 1 pescar can annadilha' e 
a-küü (causativo-cesta) 'pescar com urna cesta'; (b) a acao 
ou o processo pelo qual é produzido o resultado expresso 
por um substantivo, por exemplo, a-wakula-ta 
(causativo-cozido-causativo) 1 cozinhar 1 ~ cujo resultado é 

wakula 'cozido', e ana-ta 'desenhar', com o resultado 
4g-ana (nominalizador-desenho) 'llTI desenho' (2.!!.! 'desenho' 
é LITl classificador); (c) a acao que resulta em um som como 
p4-ka 'despejar pó', walu-ta 'mexer' e a-t4-ka 'cavar', 
cujos ideofones correspondentes sao: p44 p4·4 p44 p44 • som -- ._____ ,.._,_ .:..---. 

de despejar pó', walu walu walu walu 'som de mexer' e t4 t4 --
t4 'som de cavar'; e (d) a acao equivalente ao ato, como 
apa-ka 'cantar' que corresponde ao substantivo 
(cancao-possuidor=nao=especificado) 'cancao' e 
'dancar' que corresponde ao substantivo 
(danca-possuidor=nao=especificado) 'danca'. 

apa-i 
a-tuluka 
tuluka-i 

Os radicais verbais causativos sao derivados dos 
radicais verbais nao-causativos mediante a afixacao de a-, -
-ta, ou de a- e -ta. Esta derivacao altera a relacao entre - - -
o verbo e os nominais numa oracao, como se ve na comparacao 
de n-aitya-pái kupát4 (eu-comer-estativo peixe) 'Estou 
comendo peixe.' e n-aityá-ta-pái yamukutái kupát4 i-tsénu 
(eu-comer-causativo-estativo crianca peixe ele-com) 'Estou 
alimentando a crianca com peixe'. Na oracao simples, o 
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prefixo subjetivo indica o agente de 'comer', mas na ora~ao 
causativa é agente do predicado causativo realizado pelo 
sufixo -ta. Entao, o agente do verbo 'comer' é o objeto --
superficial yamukutai 'crian~a·, e o paciente kupat4 
'peixe• coloca-se nlllla locu~ao instrl.11lental. Outros 
radicais causativos sao e-kepeje-te3 (causativo-fugir
causativo) 'fazer fugir', a-tua-ta (causativo-vir
causativo) 'trazer' e a-m4h4ja-ta (causativo-ser=vermel.ho
causativo) 'envermelhecer'. 

Os radicais verbais, tanto os causativos como os 
nao-causativos, podem ser modificados pela inser~ao de 
classificadores exigidos pela natureza de um dos actantes5 
requeridos pelo verbo, ou pela incorpora~ao de um 
substantivo ou posposi~ao no radical verbal para melhor 
especificar o significado do verbo. A maioria dos verbos 
que ocorre com tais classificadores é estativa, exceto 
i-tsitya (causativo-amarrilho) 'éltlarrar' e huku-ta 
(despejar-causativo) 'lavar'. Em primeiro lugar, serao 
discutidos os classificadores de forma e, posteriorment~, 
os substantivos e as posposi~oes inseridos ao radical 
verbal. 

Os classificadores de forma sao inseridos no radical 
verbal quando exigidos pela natureza do paciente. A maior 
parte, mas nao a totalidade, dos classificadores de forma 
indica a configura~ao de um objeto, como nos exemplos da 
lista de classificadores que se segue: -hupi 1 pontudo 1

, 

- t ar i 1 es f é r i c o • , - k a 1 p l ano ' , - k i t s i • cune i forme ' , - t 4 
'cilíndrico•, -pana 1 foliforme 1

, -pi 'linear', -kana 'oca', 
-jata 'telhado, casca•, -wei 'ex-', ~ 'circundante•, 
-tüpa 'falecido, morto', -j4 'superficie de', -ga 
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'líquido', -puku •recipiente•, p4 'panela', -pe 'produto - -
feito de', -ana 'desenho', -neju 'do sexo feminino•, -ri -
•macho', - lu •do sexo feminino' e -nau 'pessoa, plural•. -

Muitos destes nao possuem forma livre, entre eles tüpa 
'falecido'. As formas livres devem receber prefixo, 
geralmente, 4- •nominalizador•. O classificador pode ter o -
mesmo significado que sua forma livre: -ana e 4g-ana 
(nominalizador-desenho) 'desenho'. Outros classificadores 
como -wei •ex-• tern urna forma livre com significado 
ligeiramente diferente: u-wei •seu (dele} substituto'. 
Quando o-s el assificadores que marcam a configura~ao sao 
afixados a l.ITI numeral, a pal avra resultada pode ser usada 
como pronome: pawa-ka ( um-pl ano) 'l.ITI objeto plano'. 

O sufixo -ta •causativo' está presente, 
obrigatoriamente, no radical que contén um classificador ou 
urna pospos1cao, se o verbo resultado for transitivo: 
i-tsitya (causativo-amarrilho) 1 amarrar• é um verbo que 
leva clas sificadores para especificar ~ natureza dos 
objetos (utensilios) que estao sendo amarrados ou que sao 
feitos pelo processo de amarrar. Sendo que i-tsitya é 
derivado do substantivo tsitya 'anarrilho' pelo acréscimo 
do prefixo derivacional a- e nao do sufixo -ta, esse 
radical verbal quando ocorre com um classificador precisa 
ser acrescido do sufixo -ta, embora o radical verbal -
nao-modificado já seja transitivo. Uns radicais que 
evidenciam a modifica~ao sao: i-tsitya-puku-ta (causativo
amarrilho-recipiente-causativo) 'enla~ar material para se 
fazer um recipiente•, e i-tsitya-pi-tsa (causativo-amar
rilho-1 inear-causativo) 'enla~ar juntos objetos lineares•. 
Um radical resultado nao-transitivo nao requer -ta, daí a -
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sua nao-ocorrencia em verbos tais como m4h4ja-ga 'ser ou 
tornar-se num líquido vermelho'. 

Semelhantemente, os substantivos podem ser inseridos no 
radical verbal para especificar que parte do paciente está 
sendo descrita, como em au-tsewe-we-j4-ya (grande-dente
aumentativo- -emo~ao=do=falante)6 'Mas ele tem dentes 
grandes!'. Neste verbo, a raiz nominal tsewe 'dente' é 

inserida nllTI verbo estativo. A forma livre do substantivo 
deve receber um sufixo marcador de pessoa, o qual nao 
ocorre na forma inserida. 

A dire~ao de movimento é marcada no verbo pela inser~ao 
da posposi~ao -u, que na forma livre expressa dois -
conceitos: em dire~ao de, como em iyá-k4na-tua 4-u 

, ; 

( ir-impessoal-frustrada el a-a) 'As pessoas foram ate el a, 
em vao.', e beneficio, como em .pi-tsuma nu-u ulepe 
(voce-fazer mim-para pao) 'Fa~a pao para mim 1

• Quando -u é -
inserido no radical verbal ele significa 'em dire~ao de um 
lugar específico'. O lugar, ao qual se refere esta dire~ao, 
costuma ser a localiza~ao normal do falante, e nas 
narrativas, algllTI local estabelecido como o ponto de 
referencia. Os seguintes pares verbais mostram o uso de -u, -
quando a localiza~ao do falante constitui o ponto de 
referencia: ta 'ir', tua 'vir'; iya 'ir, levar', iyua 
'trazer'; gaka 'voltar a outro lugar', gakua 'voltar aonde 
está o fa l ante' . 

As posposi~oes podem também ser inseridas no radical na 
qualidade de classificadores para expressarem a natureza do 
paciente de tJTia a~ao como 'lavar'. Dentre as posposi~oes, 

foram constatadas apenas tres que sao empregadas desse 
modo. Ei-las: -naku 'dentro', -taku 'na superficie de' e 
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-penu 'em cima de'. Quando estes elementos sao usados como 
posposi~oes recebem um prefixo pronominal: makula 4-naku 
(panela el a-dentro} 'na panela de barro', mas este prefixo 
nao está presente na posposi~ao quando esta é inserida no 
verbo. Sendo que a posposi~ao precede o sufixo -ta 
•causativo', é considerada parte integrante do radical. A 
posposi~ao tem o mesmo significado que teria em um sintagma 
posposicional, mas indica a parte do paciente envolvida na 
acao, em vez da rela~ao locativa existente entre os 
objetos. O verbo huku-ta 'lavar' é derivado de huka 
'derramar, despejar' .7 Sempre que a acao de levar envolve 
objetos duros, por exemplo, llTl prato, lllla panela, mandioca, 
etc., o verbo deve incluir um classificador: 

nu-húku-náku-t-éhene makúla (eu-despejar-dentro-causativo
pontual pan e 1 a) 'Estou 1 av ando a pan e 1 a.' , e 
nu-húku-táku-t-éhene práto (eu-despejar-superffcie
causativo-pdntual prato} 'Estou lavando llTl prato•. Quando 
se descreve a a~ao de lavar objetos menos duros, tais como 
roupas, o classificador é dispensável: nu-húku-t-éhene 
nu-nai (eu-despejar-causativo-pontual minhas-roupas) 'Estou 
lavando minhas roupas'. ~ 

2. SUFIXOS DE MANEIRA, DE ESPACO, DE ASPECTO E DE 
MODALIDADE LÓGICA. Há sete grupos de suf ixos que ocorrem 
entre o radical e o sufixo objetivo. l.kn destes é composto 
pelos sufixos de voz, explanados em se~ao separada. 
Apresentam-se aqui os outros seis grupos. Dentro de 
qualquer um dos grupos, os afixos nao podem co-ocorrer. Os 
seis grupos de sutixos sao os seguintes: o grupo de maneira 
e de espa~o, o grupo aumentativo, o grupo de aspecto, o 
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grupo estativo,' o grupo restritivo e repetitivo e o grupo 
de modalidade lógica. Cada grupo pode ter por co-ocorrente 
qualquer lJ1l dentre os grupos restantes, com a restri~ao de 
que em um verbo qualquer poderao co-ocorrer no máximo tres 
sufixos. No restante desta se~ao, cada grupo é 
exemplificado individualmente.8 

O primeiro grupo abrange os sufixos que indicam a 
maneira de como é desempenhada a a~ao, e os sufixos de 
espa~o indicam a dire~ao da a~ao. Entre os sufixos de 
maneira figuram -taitsa 1 efjcientemente 1

, como em 
uku-ta-táitsa-k4na-wi (flecha-causativo-eficientemente
impessoal-perfectivo) 'eles foram eficientemente flechados' 
(muitos foram mortos ou feridos), -malü 1 inutilmente 1

, 

-m4na 'levemente•, -yaj4 1 genuinamente', -t4pa 
'intensamente• (em verbos estativos) e -ta1 'lentamente, 
levemente'. Aparecem, nos dados colhidos, dois afixos de 
espa~o: -an1 1 saindo 1

, como em néj4 awanakat-áni (ele 
mandar-saindo) 'ele (os) mandou', táh-ani mutéitsi 
(ir-saindo guerreiros) 'Os guerreiros saíram. 1

; e -pe 
'aproximando de', que indica movimento de volta ao ponto de 
origem, como em t-úa-k4ne-pé 4j4-nai (ir-até=um=lugar= 
especifico-impessoal+potencial-aproximando=de este-lugar) 
'As pessoas voltarao aqui .', ou indica movimento em dire~ao 
de outra pessoa, como em iye-pé yanumáka 4n-amú-la 4-u-i 
(ir-aproximando=de on~as delas-chefe-possuido ele-a- )6 -
'Ele se aprox1mou 
i l ustra~ao de urna. 
Kuamut4, um dos dais 
lenda, o qual nao 
chefe das on~as que 
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do chefe das on~as•. Nesta última 
lenda, o pronome 1 ele 1 refere-se a 
principais personagens desta parte da 
sabendo de urna emboscada, dirige-se ao 
fica a sua espera. Emprega-se -pe -



porque ele se aproxima do principal 
parágrafo. 

personagan do 

O suf ixo al.ITientativo -wa é exanplificado em akáma-wa -
1 el e morreu• e n-4náka-we pítsu ( eu-prej ud icar-
aumentativo+potencial voce) 'Vou te matar'. Nem akama 
•estar muito doente, morrer' nem 4nuka 'prejudicar' 

significan 'morrer' ou 'matar', quando ocorran san os 
afixos que denotam a idéia do acréscimo da a~ao. 

Os sufixos de aspecto incluem -ehene 'efeito duradouro, 
pontual, 1 -neke 'iminente (desenrolando-se ou prestes a 
come~ar)' e ~ 'perfectivo,• como em íya-wi 
(ir-perfectivo) 'ele foi (já saiu)' e kisua-wi 'está 
completamente branco', no sentido de que antes da lavagem 
estava sujo, mas agora se tornou branquíssimo. Já que -neke 
'iminente• se refere freqüentemente a eventos futuros, 
emprega-se amiúde no modo potencial -ehene, porém, aparece 
habitualmente no modo .real. Nenhum dos sufixos possui forma 
com a vogal -2.· 

Os sufixos estativos sao -pai •estativo' e -pei 
•tornar-se' .-pai é empregado para indicar que urna a~ao é 
realizada habitualmente, ··ou que leva bastante tempo para se 
realizar; também indica um estado. Casos que ilustram o seu 
emprego: n-aitya-pái (eu-comer-estativo) 'estou comendo, eu 
como', aitya-k4na-pai kupát4 (comer-impessoal-estativo 
peixe) 'Come-se peixe.' e m4h~ja-pái (vermelho-estativo) 'é 

vermelho'. -pei 'tornar-se' indica mudan~a de estado, como 
em néj4 á-kapi-yala-té-pei nátu-i (ele causativo-
1 uta=huka=huka-capaz=de-causativo-tornar=se eu- )6 'Ele -
me tornou hábil para a luta huka huka'. 

207 



O quinto grupo de sufixos é composto do restritivo e 
dos repetitivos. O sufixo restritivo indica que a acao se 
restringe aquilo indicado no radical, como em unúpa-tai 
(ver-restritivo) 'ele apenas viu', e etéme-téi 
(ouvir-restritivo) 'ele só ouviu (nao 
entendeu)'. Os afixos repetitivos 
repetitivo -ma, indicando que a acao se -

# apos um intervalo, • # como em a-1ya-ma 

obedeceu, ou nao 
incluem o sufixo 

repete ou continua 
(nós-ir-repetitivo) 

1 fomos ad i ante• 
aitya-k4na-pamai 

e -pamai 
(milho 

• t ambém' como em maiki 
'Milho comer-impessoal-também) 

também é comido'. 
Entre os sufixos de modalidade lógica figuram o sufixo 

de frustracao, o de certeza, o de finalidade e o de 
condicao. O sufixo de frustracao -tua indica que urna acao 
realizou-se em vao, ou que foi frustrada, como em 
iyá-k4na-tua 4-u (ir-impessoal-frustrada el a-a) 'As pessoas 
foram a ela, em vao.', no sentido de que ela nao fazia o 
que eles pediam, e akama-tua (morrer-frustrada) 'ela nao 
morreu'. -kala 'certamente' indica que um falante pretende 
fazer aquilo que o falante anterior lhe pediu, como em 
nu-tumá-we-kel-í-u (eu-fazer-aumentativo-certamente+poten
cial-__ )6 'Certamente eu (os) farei!'. Emprega-se 
também esse sufixo coma finalidade de enfase, por exemplo, 
quando alguém diz: áitsa p-aitya-pái kupát4 (nao 
voce-comer-estativo peixe) 'Voce nao come peixe?' 
n-aitya-kal-i (eu-comer- certamente-_)ó 'É claro que eu 
como!'. A maneira mais educada de se oferecer alguma coisa 
é através de urna pergunta negativa, cuja respo sta deve 
incl uir -kala. -tsewe 1 final idade' assinal a a razao ou o 
propósito de urna acao, como na seguinte conversacao: 
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A: nu-tú-hini-u-ha '-- Eu vim. 
B: kamán4 - Por que? 
A: nu-túe-neke-tsewe n-iyáka pítsu -- Vim lhes dizer.' 
(A: eu-vir-pontual-~-~6B: pergunta=razao 
A: eu-vir-iminente-finalidade eu-dizer voces) 

A estória continua com seu recado a eles. O sufixo de 
condicao -mia assinala urna condicao, como em pu-húka-mia 
4-náku un4-í-u ukú-ene-pe-te-u-ha (voce-despejar-
condicional ela-dentro água- - , mole-pontual---tornar=se-restritivo-~_6 'Se voce despejar água nela, 

apenas ficará mole.'; parte da razao pela qual as panelas 
de barro devem ser cozidas. Ou, também, -mia 'condicional' 
pode ser empregado para expressar a provável conseqüencia 
de urna acao, como em ai-písa-mia menéke 
(nós-afundar-condicional mais=tarde) 'afundaríamos mais 
tarde'; motivo para nao remar as canoas nas corredeiras. 

3. VOZ. Os sufixos -k4na 'impessoal' e -ua 'reflexivo' sao -
pospostos a alguns sufixos de maneira, mas antepostos a 
outros sufixos de maneira, aos sufixos de espaco, aos de 
aspecto e aos de modalidade lógica. -k4na 'impessoal' 
figura tanto com os verbos transitivos como com os 
nao-transitivos. Quando o verbo é transitivo, o prefixo 
pronominal concorda em pessoa e número com o elemento que 

seria o objeto do correlativo ativo da oracao. Isto é 
comprovado através da comparacao entre n-aipiáka yámukutái 
(eu-escarificar crianca) 'Escarifiquei a crian~a.•, onde o 
prefixo refere-se ao agente, e aipiáka-k~na yámukutái 
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(escarificar-impessoal cri anca) 'A crianca foi 
escarificada.•, onde o prefixo zero é da terceira pessoa, e 
concorda com •crianca•; em contraste com n-aipiáka-k4na 
(eu-escarificar-impessoal) 'fui escarificado', sendo que o 
prefixo concorda com o paciente. Nenhum sufixo objetivo 
pode co-ocorrer com -k4na 1 impessoal 1

, e nenhum agente 
subjacente pode ser expresso, nem mesmo como posposicao 
agentiva. 

Em casos em que -k4na 1 impessoal 1 figura em urna oracao 
nao-transitiva, esta oracao é sem sujeito gramatical e é 

traduzida para o portugues empregando-se 1 alguém 1 ou 
'alguma pessoa•, por exemplo, iyá-k4na-wi (ir impessoal
perfectivo) 'alguém foi', cujo equivalente ativo é agentivo 
como acontece em maakáwa íya-wi (maakáwa ir-perfectivo) 
'Maakáwa foi'. Os verbos estativos podem receber -k4na 
• impessoal • como em mán4-k-lna-wi (terminado
impessoal-perfectivo) •nao tem sobra alguma', em contraste 
com mán4a-wi maiki (terminado-perfectivo milho) 'Nao tem 
sobra alguma de milho'. Estes empregos de -k4na sao 
semelhantes aquele do sufixo passivo impessoal uto-asteca 
descrito por Langacker e Munro (1975). 

O sufixo reflexivo -ua costuma indicar que o agente e o -
paciente sao co-referentes, como em aw-á-yúku-t-úa-wi 
( nós-causat ivo-urucu-causat i vo-refl ex ivo-perfect ivo) 'Nós 
nos pintamós com urucu'. Porém, algumas vezes, -ua denota 
que o agente está praticando a a~ao em beneficio próprio, 
por exemplo, á-i-tsity-úa a-punút4 4nái 
(nós-causativo-amarrilho-reflexivo nosso-lugar lá) 1 ArmC111o·s 
nossas redes lá'. O reflexivo pode também ser empregado 
como afixo impessoal, onde -ua tema finalidade de fazer 

210 



com que o agente permane~a nao especificado, por exemplo, 
wasity-úa-wi {ele-jogar-reflexivo-perfectivo) 'perdeu-se, 
foi deixado'. 

4. AFIXOS PRONOMINAIS. Os afixos pronominais sao os 
prefixos pessoais subjetivos e os sufixos objetivos. O 
prefixo subjetivo indica a pessoa e o número. Nem todos os 
verbos sao providos de prefixos da primeira e segunda 
pessoas; fato este normalmente determinado por razoes 
semanticas. Considere-se o seguinte exemplo: apujúka-pai 
ún4 {ferver-estativo água) 'A água ferve. 1

, o verbo apujuka -
'ferver' só existe na terceira pessoa, po1s os seres 
humanos nao fervem como a água ferve. Sendo que o prefixo 
da terceira pessoa é zero, torna-se impossível determinar 
se esses verbos tem um prefixo da terceira pessoa ou nao; 
no entanto, sao considerados como da terceira pessoa a 
menos que o verbo seja intransitivo ou nao-transitivo 
figurando com ele o sufixo -k4na 'impessoal'; ou se o verbo 
nao puder ocorrer com um sujeito livre. Caso contrário, o 
prefixo pessoal é obrigatório, mesmo que na ora~ao haja um 
sujeito 1 ivre. 

Os radicais sao agrupados em classes, segundo suas 
ocorrencias com um ou com outro dos dois conjuntos de 
prefixos pronominais. O primeiro conjunto é composto de: 
nu- 'primeira pessoa do singular', pi- 'segunda pessoa do -
singular', ai- 'primeira pessoa do plural', yi- 'segunda - -
pessoa do plural' e zero 'terceira pessoa'. A consoante 
inicial do radical é palatalizada após /i/ como em nu-túa 
1 venho 1

, pi-tsúa •voce vem', ai-tsúa 'vimos', yi-tsúa 
'voces vem', tua 'ele/el a vem, eles/el as van'. - O segundo 
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conjunto é composto de: nV- 'primeira pessoa do singular•, -
pV- 1 segunda pessoa do singular', aw- - aV- 1 primeira pessoa -
do plural', yV- 'segunda pessoa do plural' e zero •terceira 
pessoa'. V nao se realiza em radicais iniciados por vogal, -
como em n-iya 1 vou 1

; aw- precede /a/ ou /e/ inicial no 
radical, existindo ainda a harmonia vocálica previsível, 
como em aw-aitya-pai (nós-comer-estativo) •estamos comendo' 
e ew-eléle-pei (nós-chorar-estativo) •estamos chorando'. 
Antes de radicais iniciados por consoantes, dependendo da 
consoante e da vogal da primeira sílaba do radical verbal, 
o V realiza-se como: /u/, /4/ ou /i/. V realiza-se como /i/ - -
antes de sílabas contendo a vogal anterior /i/, ou as 
consoantes /tY/, /ts/, ls/, /ñ/ e /y/, por exemplo, 
ni-k-iéje-pei (eu-ter-conhecimento-estativo) •eu sei como 
fazer ••• 1

• V realiza-se como /4/ antes de sílabas contendo -
/ta/, /te/, /4/, /~/, /ha/, /he/ e /§a/, por exemplo, 
n4-hamúta (eu-plantar) •eu planto (mandioca)'. E, ainda, V 
realiza-se como /u/ antes de sílabas contendo as 

V 
consoantes: /p/, /k/, /z/, /mi, /ni e /w/, e a vogal /a/, 
/a/, /e/, /e/, /u/ e /ü/, por exemplo, nu-patáka-pái 
(eu-sentar-estativo) 'estou sentado'; ou antes das sílabas 
/hu/, /§u/ e /tu/. 

Há dois sufixos objetivos: -w4 e -4 'objeto da terceira - -
pessoa•. -w4 ocorre nos verbos no modo real e -4 nos verbos - -
no modo potencial. Pmbos nao podem co-ocorrer comos 
sufixos impessoal e reflexivo. Exemplo: tapáta-w4 t4 t4 t4 -- -
(socá-lo pam pam pam) 'Ela o soca.• e ukú-ta-tu-4 
(flecha-causativo-frustrada-o) 'Ele atirou contra (ele) em 
vao' • Empreg a- se o sufixo objetivo -4 quando a a~ao for -
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realizada ern tempo futuro, ou quando a sua realizacao for 
fracassada, como ilustra o exemplo aoterior. 

l. Esta análise ~ e o 
realizadas entre os anos 

NOTAS 

resultado das pesquisas de canpo 
de 1966 a 1969, e em 1974, 

atingindo um total de um ano e cinco meses. Waurá é urna 
língua aruak, cujos falantes monolingües sao, 
aproximadamente, em número de 100. Vivem numa mesma aldeia, 
as margens de um dos afluentes do rio Batovi, no Parque 
Nacional do Xingu, Estado de Mato Grosso. A autora expressa 
seus agradecimentos aos Srs. Orlando e Cláudio Villas-Boas, 
Administradores do referido Parque, bem como a Fundacao 
Nacional do !ndio, pela oportunidade de realizar esta 
pesquisa. 

Os convenios culturais, firmados entre o Museu Nacional 
do Rio de Janeiro, a Universidade de Brasilia e o 
Ministério do Interior também possibilitaram a realizacao 
desta pesquisa. 

O presente estudo foi elaborado por ·-ocas1 ao do 
Seminário de Lingüística do SIL, realizado em Porto Velho, 
Rondonia, em 1976, sob a orientacao do Dr. Joseph E. 
Grimes, membro do SIL e da Universidade de Cornell, E.U.A., 
a quem também expresso os meus sinceros agradecimentos. 

2. Wi se (1963) descreve a estrutura verbal da língua 
amuesha, como integrada por seis camadas sucessivamente 
inclusas: raiz, radical, base, tema, tópico e verbo total. 
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Cada camada realiza-se por meio de vários afixos. Os do 
nivel de radical podem aparecer também ·em outros níveis. 
Os sufixos do nivel de base sao modificadores do 
significado do radical, os afixos do tema indican a maneira 
de participacao em urna acao, os sufixos do tópico sao do 
tipo espaco-temporal e os afixos do verbo total sao do tipo 
pessoal. Entao, ainda sao acrescentados os clíticos ao 
verbo total. Na comparacao do sistema de Wise e o sistema 
empregado neste trabalho, os radicais verbais da língua 
waurá correspondem a raiz e a parte do radical amuesha. Os 
afixos waurá de modalidade lógica, de espaco, de aspecto e 
de maneira abrangern os afixos do restante do radical, da 
base, do tema e do tópico, segundo Wise. Os afixos 
pronominais waurá correspondern aos afixos de verbo total 
amuesha. (V. Quadro 2) 

Amuesha Waurl 

raiz 
radical 

radical 
de modal idade lógica, 

base de espa~o, de aspecto, 
de manelra e de voz 

tema 

tópico 
. 

verbo total afixos pronominais 

Quadro 2. 
Kindberg (1961) descreve os verbos da língua campa como 

sendo integrados por prefixos, base e margern. Os prefixos 
subjetivos waurá correspondern aos do campa. O radical e os 

sufixos de espaco, de aspecto, de maneira e de voz 
correspondem a base descrita por Kindberg. Os sufixos de 
modalidade lógica, os sufixos objetivos, a indica~ao de 
modo real ou potencial e os enclíticos correspondem a 
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margern referida por aquele autor. Ele classifica a base 
como sendo radical mais sufixos. O radical da língua campa 
corresponde ao radical waurá. 

3. Os exemplos contidos neste trabalho sao apresentados em 
tres subsecoes. O texto waurá é seguido da glosa literal 
correspondente: morfema por morfema. Posterionnente ap~rece 
a traducao livre. Os símbolos usados sao: 

separacao de morfemas; 
= ligacao de palavras em portugues que traduzem LITI s6 

morfema waurá; 
( ) na tradu~ao 1 ivre, indica-se urna pal avra # • necessar1 a 

ao portugues, ernbora nao incluida em Waurá; ou urna 
palavra implícita em Waurá. 

Os dados foram escritos fonemicamente. A análise 
fonemica ~pesquisa inédita arquivada no Museu Nacional do 

Rio de Janeiro __; inclui os seguintes fonemas: oclusivas 
/p/ [p, ph, b], /t/ [t, th, d], /tY/ [tY, kYJ e /k/ 
[ k, kh, g]; africada /ts/; fricativas /s/ [ s, z, J /z/ 
[s, z] e /h/; nasais /m/, /ni e /ñ/ [ñ, y]; 
semivocóides /9/, [ 9, w], /y/ e /g/; lateral /l/; 
vibrante /~/ (flap); vogais orais /i/ [ i, i, ~, 1..J, /el 

" "' [e, ! , t ] , /a/ [ a, ~' A , 1 J, / 4/ (al ta central 
nao-arrendondada) [ -i, tJ e /u/ [u, ~'u,~]; vogais 
nas a i s /; / [ ; , t ] , /e,/ [ e, e ] /a/ [ a, i\] , / ~ / e 
/ü/; e/#/ intensidade. As vogais ligeiramente nasalisadas 
sao indicadas por urna pequena linha sinuosa abaixo da 
vogal. Sao interpretadas como sendo alofones da vogal oral. 
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Os exemplos foram escritos com os símbolos empregados nesta 
secao, com exececao de: /r, 9, t, g, tY/ que se escrevem _!:, 

~, 1, _g_ e ty, respectivamente. 
Os morfemas da língua waurá compreendem duas classes: a 

maior delas palataliza a consoante inicial, quando eles 
ocorrem depois de morfemas terminados em ]_; a outra onde 
nao há palatalizacao. As altera~oes consonantais sao: pe k - -
tornam-se ty, 1 e! tornam-se ts, m e.!!. tornam-se .!!,, ~e _g_ 

tornam-se y e 1 torna-se r. Além destas modifica~oes, -
ocorre a harmoni a vocálica quando- se refere a urna vogal 
anterior: quando cont ígua a ]_, 4 torna-se i· _, quando 
contigua a e, a transforma-se em e. Estas mudan~as -
vocálicas afetam todas as sílabas contiguas e átonas. Assim 
sendo, um afixo como -kala apresentará a forma -kele, antes 
ou depois de e. Em prefixos como a- 'causativo', existe -
harmonía vocálica entre as voga1s anteriores na sílaba 
inicial do radical e o prefixo. Oeste modo,~ 'causativo' 
possui os alomorfes ~, ~e i-. Quando um morfema que 
tenniria em ~precede um morfema coma inicial, a seqüencia - -
torna-se: ~· Estas regras determinam a maioria das 
altera~oe s morfofonemicas. 

4. Real e potencial. Apud Ekdahl e Grimes (1964). 

5 . O t ermo actante 
,. 
e usado para 

praticam ou receb em a a~ao, ou estao 
Pequeno Vocabulário de Lingüística 
Franci sco da Silva Borba. 
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6. Empregou-se - - para indicar afixos com significado ...____.. 

desconhecido, na tradu~ao morfema por morfema. 

7. Este verbo, derivado de huka 'despejar, derramar', é 
ligeiranente irregular no sentido de apresentar a forma 
hukuta em vez de hukata. 

8. Sao apresentados aqui certos afixos cujas posi~oes 
dentro dos verbos e cujas restricoes de co-ocorrencia sao 
conhecidas. Mas, sendo que o significado, a fun~ao ou 
ambos, ainda sao incertos ou até desconhecidos, estes 
mesmos afixos nao foram incluidos neste trabalho. Sao eles: 

Classificadores: -e1tya e -gaka. 
Substantivo incorporado: -p4na 'lar, casa', ou de 

significado desconhecido. 
Maneira: -~akata, pode ser 'distributivo', -waka, -kitsa 

'desastrosamente•, -j4ta pode significar 'agente 
parcialmente oculto'. 

Aspecto: -tsa, -etse, -tse, -ne. 
Objetivo: -j4, -nej4. 

~ 

Repetitivo: -m4. 
~ 

Estado incerto: -tyaka, ha, -enuma. Destes, -enuma é, 
~ 

provavelmente, um sufixo detivacional ou de maneira. 

Os elementos, sobre os quais ainda existe dúvida, se 
constituem sufixo ou palavra sao: -tsutsa 'já', -pata 'só', 
e -tsama 'realmente'. 
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