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APRESENTAÇÃO 

No mês de dezembro de 1984, fui convidado pelo Padre A. 
Casasnovas da Missão salesiana do lçana para realizar um estudo sobre o 
baniwa. As três semanas de que dispunha foram breves demais para 
conseguir um conhecimento adequado da língua mas, graças à ajuda de um 
grupo de excelentes informantes, foi possível acumular uma quantidade 
importante de documentos - gravações, textos transcritos, léxicos, dados 
sintáticos - os quais continuei pesquisando em Paris. Em julho 1988, voltei 
a São Gabriel da Cachoeira, onde tive a possibilidade de verificar os 
res_ultades-da minha pesquisa. 

A presença de baniwas ("banibastl) no lçana, no Uaupés e no Xié é 
documentada desde o século XVIII. O Ouvidor Francisco Xav.ier Ribeiro 
de Sampaio, cuja viagem pelo Rio N-egro corresponde aos anos 1774-
1775, menciona "o rio Içana habitado de muitas nações, sendo a principal 
a Baníba"(p.118). Devido aos "descimentos" cfos índios do afto Rio Negro 
nessa época, constata-se também a sua presença em numerosos outros 
lugares cfo. rio como, porexemplo, Barcelos. 

Os etnógrafos brasileiros contemporâneos· e a.população mestiça do 
alto Rio Negro geralmente designam a população de fala arawak. do. baixo 
e do médio-Rio lçana pelo nome de "baniua~ e os do alto lçana pelo nome 
de "curripaco". A origem do termo "curripaco" parece ser a p-atavra-. 
utilizada para a negação nessa fala: kurrf e a fonna impessoal: paaku 

, 
/pa-aku/ "fala-se". E verdade que se utiliza freqüentemente a negação 
para distinguir os sub-grupos lingüísticos da área (os que dizem õame, os 
que dizem karru, etc.)., mais ou menos como na Idade Média distinguiam
se as língua românicas de "oil", de "oc" e de "si". Basicamente, "baniua" 

(que escrevo baniwa neste texto) e "curripaco" são a mesma língua com 
algumas diferenças lexicais e, talvez, sintáticas. Na fonética, a principal 
diferença parece ser a transformação da palatal pronunciada UJ, [dj] ou 
[y] nas diversas línguas da região Rio Negro-Orinoco em africada dental 
sonora dz ern baniwa, ex. djaawi (curripaco) I dzaawi (baniwa) "onça" . 
De qualquer manera, todas as formas raras, que se ouvern nas gravações 

7 



de outros falantes, são considerados como variantes "curripaco" pelas 
pessoas que se dizem falantes do "baniwa" legítimo". 

' A língua, que designo aqui "baniwa", corresponde àquela do léxico 
"siusí"" de Koch-Grünberg e às chamadas "Siwsí, Huhudeni" e, 
parcialmente, às chamadas "J uruparí-tapuya, Yawareté-tapuya, Sukuruzu
tapuya, Ziboya-tapuya" e "Kumãdene" nos léxicos do Padre A. Brüzzi. A 

língua chamada "baníwa" por Koch-Grünberg, falada no Rio Guainia na 
Venezuela, pertence a outro ramo da família arawak e deve ser o "Baníua 
verdadeiro" de Nimuendajú. Koch-Grünberg também chama de "b'aníwa" 
outra língua, que classifica na família "betoya" (tukano). 

Alfred Russel W allace, que começou, a viajar na região amazônica 
em 1848, publicou o relatório das suas experiências em 1853 (esta 
primeira edição contém os léxicos indígenas que faltam na edição mais 
conhecida de 1889, base da tradução portuguesa). Ao escrever sobre o 
Içana, Wallace menci9na as tribos :estabelecidas na vizinhança: 

"Baniuas ou manivas (mandiocas) 
Ariquenas · 
Bauatanas 
Ciuci (estrelas) 
Quatis (do nome do Nasua coatimundi) 
Juruparis (diabos) 
lpecas (patos) 
Papunauás (do nome de um afluente do Guaviare que ·tem suas 
nascentes perto do lçana)" · 

e acrescenta que: 
"Essas tribos são muito parecidas · no que diz respeito aos 

costumes, diferindo entre si apenas quanto às linguagens que falam" 
(p.308 da tradução portuguesa). · 

Os ariquenas são provavelmente os uerequenas (Martius, p.297 
Nota: Ariqueno = Uariquena / Arecuna). Segundo a descrição de 
Nimuendajú (p.175), os Ciuci falam um dialeto do Médio Içana, os 
Jurupari falam o "Carutana" e os Coati e os. lpeca falam o "Curripaco". O 
"Papunáua" seria o nome da língua ("Curripaco") abandonada pelos Coatí
Tapuya por volta de 1903. 
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Wallace comenta o uso da palavra "baniva" para designar diferentes 

línguas. Referindo-se à povoação de Yavita (Venezuela), escreve que "a 

língua falada por essa gente é chamada maniva ou baniua, mas ela difere 
consideravelmente do baniua falado no Rio Negro, especialmente pelo fato 

de não ser tão estridente e gutural quanto esta última. Em Tomo e Maroa 

fala-se uma outra língua inteiramente distinta desta, mas que também é 
chamada baniua. Já em São Carlos, um pouco abaixo, usa-se o baré" 

(p.162). Como o "baniua do Rio Negro", ao que se refere, é o baniwa do 

lçana, os atributos "estridente e gutural" não parecem particularmente 

apropriados. A etimologia: baniwa < maniwa é interessante, já que por 
não ser uma palavra usada na língua, é muito p.rovável que pertença à 

língua geral. 

Martius reproduziu os léxicos de Wallace; o "baniva von Tomo und 

Moroa" se aproxima ao "Baníwa" de Koch-Grünberg com algumas 
diferenças notáveis. A afiliação do "Baniva von Javita" não é evidente. O 

"Baniwa vom Rio Içanna", apesar de uma grafia que oscila entre a 
popular (inglesa) e a erudita ("latim"), é, sem dúvida, uma variante da 

língua arawak que ainda hoje é falada nessa região (Martius, pp.261-3). 

O léxico recolhido por Crevaux entre os banivas "riverains de 

l'Atahuapo, affluent du Guaviare" (Colômbia), e publicado em 1882, não 

difere muito do "baníwa" de Koch-Grünberg; evidentemente, a 

comparação é problemática: as entradas não são as mesmas e as grafias 
, 

variam. E necessário realizar uma verdadeira pesquisa de comparação 

lingüística entre os diferentes componentes da família arawak da região 

Rio Negro / Orinoco não só para descobrir as relações entre estes falares 
mas também para obter maiores dados sobre a cultura e a história da área. 

O esboço gramatical do "baniva" que R. de la Grasserie apresentou ao 

Congreso Internacional de Americanistas de Paris, em 1890, se baseia nos 
dados publicados por L. Adam et von Martius e não se refere à língua 

falada no lçana. 

J. D. Hill utiliza o nome Wakuénai para designar o conjunto de 

c inco dialetos do arawak setentrional (desafortunadamente não 
identificados no seu texto) para distingui-los do baniwa venezuelano. Este 

autor traduz Wakuénai por "gente de nossa língua". Segundo um· falante 

baniwa do Aiari, wáakuenai é o plural de wáakueri "quem fala nossa 
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língua" (derivado de wa-"marca da primeira pessoa plural" e -aku 
"falar") e se aplica àqueles que falam as diversas variantes - estreitamente 
aparentadas - do baniwa do Içana e do curripaco. Contudo, wáakuenai 
não parece ser geralmente reconhecido como a designação da língua do 
grupo e, sobretudo, só pode ser usado por falantes nativos. 
Evidentemente, um baniwa ou um curripaco pode dizer: hriá-tsakhá 
wáakueri "ele também fala a nossa língua" mas o estrangeiro deve dizer: 
hnuá-tsakhá piákueri ou iákueri "falo a língua de você" ou "de 
vocês" . Talvez a maneira mais eficaz de distinguir as duas línguas seria de 
continuar falando de baniwa do lçana e de baniwa do Guainia. 

O trabalho, que apresento aqui, constitui uma introdução aos 
aspectos da língua baniwa os quais tive a possibilidade de estudar e, ao 
menos parcialmente, analizar. Na primeira parte, proponho um alfabeto 
para transcrever o baniwa do lçana. Baseia-se na análise fonológica do. 
rnateria1 gravado em 1984 por Viriato e Humbelino Plácido e por 
Donlingos de Souza Paiva, ampliada e corregida em 1988 graças à ajuda 
de Regina Cordeiro Paiva e Humbelino Plácido. Como a base é 
fonológica, apresento também um esboço do sistema de fonemas da 
língua . Na segunda perte, trato três temas particularmente interessantes da 
morfologia: a expressão da pessoa, a classificação nominal e as categorias 
verbais. Na terceira parte, transcrevo três textos, acompanhados por uma 
tradução portuguesa; a segmentação morfo-fonológica destes textos é 
seguida por uma tradução justalinear. Nas notas, procuro dar uma idéia 
geral de outros aspectos da língua não tratados na descrição morfológica. 

Nos meses de dezembro 1989 / janeiro 1990, revisei este texto com 
a colaboração de falantes baniwas do Aiari, o que me pennitiu realizar 
uma nova versão da fonologia. 

Termina-se esta breve introdução à língua baniwa do lçana por dois 
suplementos lexicais. O primeiro é constituído por raízes verbais 
agrupadas em duas séries: lexemas verbais "ativos" e lexemas verbais 
"atributivos" . O segundo é composto por uma lista dos principais 
morfemas classificatórios nominais. Estes dois léxicos, extraídos de um 
vocabulário da língua baniwa ainda em preparação representam 
inventários provisórios . Contudo, parece-me que a falta de documentação 
sobre a língua Justifica a sua publicação no estado atual. As fontes destas 

10 



pesquisas lexicais são os relatos transcritos durante as minhas três estadias 
entre falantes de baniwa, os tennos usados para a análise fonológica e as 
fonnas isoladas que aparecem nos exemplos citados para ilustrar diversos 
aspectos da sintaxe. A ordem alfabética é a mesma utilizada na Cartilha da 
língua baniwa que preparei em colaboração com o Núcleo Etnolingüístico 
da Universidade do Amazonas, Manaus, dirigido pelo Professor Ademir 
Ramos: 

a b d e h i k kh m hm n hn õ hõ p ph r hr rr 
hrr t th ts tt u w hw; 

por motivos práticos, principalmente a dúvida quanto à natureza 
exata da quantidade vocálica, as formas longas aa, ee, ii e uu não 
são tratadas como letras separadas. 

Desejo exprimir a todos os amigos do Içana e de São Gabriel e 
também ao Padre Casasnovas a minha gratidão pela possibilidade de 
trabalhar com eles e de aprender algo desta bela e sumamente interessante 
língua. Ao mesmo tempo, agradeço a colaboração da colega, Eliane 
Camargo, que pacientemente fez a revisão deste trabalho. 

f 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Não pretendo realizar aqui uma descrição fono lógica detalhada do 
baniwa. Desejo apenas estabelecer o inventário dos fonemas da língua e 
apresentar os símbolos gráficos que me parecem apropiados para 
transcrevê-los. Por isso, indico geralmente só um dos valores fonéticos de 
um fonema determinado, o que me parece suficiente para que um falante 
do baniwa reconheça os fonemas da própria língua e que o falante do 
português reconheça as características gerais do sistema fonológico 
esboçado. Necessita-se ainda realizar um estudo aprofundado da fonologia 
baniwa, das variedades locais, da relação com o curripaco e com as 
demais línguas arawak da região afim de se obter uma descrição 
fonológica mais adequada. 

Existem textos escritos em baniwa, principalmente traduções de 
documentos religiosos (cristãos evidentemente) e métodos de ensino da 
língua preparados pelo grupo missionário Novas Tribos. O mesmo 
sistema gráfico é também usado por etnógrafos que trabalham no Brasil e 
na Colômbia. Contudo, embora seja bastante difundido entre os baniwas e 
curripacos educados nas missões protestantes, não se pode dizer que reflita 
de maneira adequada a realidade fonológica da língua. Indica 
sistematicamente as consoantes aspiradas pelo signo diacrítico ("), o que 
poderia se justificar se a glotal aspirada não fosse representada por "h" e 
o traço alveolar do fonema que transcrevo tt pelo mesmo símbolo (= 
"th"). O fato de não usar h para indicar o traço "aspirado" cria - de 
maneira supérflua - uma série de letras marcadas por signos diacríticos 
dificilmente assimiláveis a um sistema gráfico prático. Como nas 
transcrições do nheengatu, distingue-se o valor fonêmico da vogal /u/ e da 
consoante /w/ pelos SÍlllbolos "o" e "u" respectivamente, talvez por 
considerar que "w" pareça excessivamente anglo-saxão. Ao mesmo tempo, 
"k" e "y" são usados nas suas transcrições embora estas letras tampouco 
pertençam ao sistema gráfico habitual do português. A transcrição de r 
(vibrante lateral simples) por "I" e de rr (v ibrante ou fricativa palatal 
segundo o falante e o contexto) por "r" cria certa confusão quanto à 
natureza desses dois fonemas e não pem1ite a formulação simples da sua 
neutralização entre duas vogais anteriores, por ex. neeri [neerri] 
"veado". (As transcrições entre colchetes reproduzem só os aspectos 
fonéticos pertinentes no contexto). No caso dos empréstimos, a grafia "I" 
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não permite distinguir o som do r baniwa do "I" do português em 
palavras como rile "ele lê", transcrita "lilee" por Novas Tribos. O som, 
que transcrevo r, seria impossível no contexto "lilee", se o segundo "l" 
representasse o mesmo valor fonêmico que o primeiro, já que se 
transformaria em palatal [rr] entre duas vogais anteriores. 

1. A SÍLABA 

A sílaba em baniwa corresponde às fórmulas seguintes: 

sílaba inicial 
(C)V(N) 
(C)vV 
(C)Vv 
(C)vVv(?) 

sílaba não inicial 
CV(N) 

V indica a vogal breve. 
VV indica a vogal longa. 

CvV 
CVv 
CvVv 

v V indica o ditongo crescente. 
Vv indica o ditongo decrescente. 
vVv indica o tritongo (a primeira vogal pode ser u ou i; a segunda 

é sempre i). 
(C) indica a presença não obrigatória de uma consoante em posição 

inicial absoluta. 
C indica a presença obrigatória de uma consoante como primeiro 

elemento de uma sílaba não inicial de palavra. 
(N) indica a possível presença de uma consoante nasal como último 

elemento de uma sílaba não final. 
. indica a separação das sílabas. 
i.nu V.CV "vocês vêm" 
ha.pe CV.CV "frio" 
aa. pi VV. CV "cobra" 
haa.pe CVV.CV "verdadeiro" 
tsii.nu CVV. CV "cachorro" 
nu.kaa.pi CV.CVV.CV "minha mão" 
pan.tti CVN. CV "casa" 
ri.wen.ta CV .CVN.CV "ele compra". 
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Na realidade, N só se refere a n; contudo, é possível ouvir 
[iphumtte] . ou [iphatte] como variantes de iphúmitte 

"depois de vocês". A presença de m como elemento final de 
sílaba nesta e em outras palavras se explica pela supressão da 
vogal i da sílaba não acentuada. O número de palavras que 
contêm n em posição de final de sílaba é muito limitado. 

ria. wa CvV. CV "ele vai" 

ri.hrrua CV.CvV "ele deita" 

ai.ni.dzu Vv .CV.CV "carapanã" 

hai.ku CVv . CV "árvore" 

e.dai V. CVv "banco". 

Não há exemplos atestados da presença da semi-vogal u como 
segundo elemento de um ditongo. 
A presença de i antes de outra vogal em posição inicial 
absoluta corresponde a uma convenção gráfica já que se trata 
da variante da marca pessoal i- antes de vogal: i-nu "vocês 

., vêm" / i-uma "vocês desejam". Na realidade, iuma parece 
pronunciar-se sempre [yuma] com y semiconsoante inicial. 
Numa palavra monossilábica como ia "vocês dão", ouvem-se 
[ya] e [íYa] como variantes; u nunca aparece como primeiro 
elemento de um ditongo em posição inicial absoluta. 

ma.tsiai.te CV.CvVv. CV "bonito". 
Não encontrei nenhum exemplo de vVv em posição inicial 
absoluta nem na primeira sílaba de uma palavra polissilábica. 

2. O ACENTO TÔNICO 

O acento tônico em baniwa é essencialmente a pronúncia mais alta 
de uma das sílabas de uma palavra; pode ser associado a fenômenos de 
intensidade e de quantidade. Ainda não consegui realizar uma análise 
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satisfatória deste aspecto da língua que está estreitamente vinculado com 
outro - igualmente problemático - o da quantidade vocálica. 

O acento é distintivo: 

píipiri [píipirri] "pupunha" 
pipiiri [pipíirri] "você envia". 

Como se pode observar nestes exemplos, o acento implica 
geralmente - mas não obligatoriamente - o alongamento da vogal 
acentuada. Não sempre é fácil determinar se a quantidade vocálica é 
fonologicamente pertinente. Vogais longas também aparecem em sílabas 
não acentuadas: hiipada [hiipáda] "pedra" (ein contraste com -hipada 
[hipáda] "pedaço"); núkaare ''meu coração". 

No sistema gráfico adotado aqui, o acento ''normal" não marcado 
cai na penúltima sílaba. Já defini a sílaba na seção precedente: o ditongo e 
o tritango são tratados como elementos formativos de uma só sílaba . 
Assim, por motivos de economia gráfica e de coerência na apresentação 
do sistema, considero que a palavra pinua [pínua] "você mata" é 
composta de duas sílabas: pi.nua; a acentuada pi- é a penúltima e, por 
isso, não marcada. 

Se a penúltima sílaba contém um ditongo, a norma é que o acento 
(não marcado) cai na segunda vogal de um ditongo crescente (ia, ua, ie, 
ue, iu, ui) ou na primeira de um ditongo decrescente (ai, ei): 

riema [rié(e)ma] "ele vive" 
nuema [nué(e)ma] "eu vivo" 
riaku [riá(a)ku] "ele fala" 
nuaku [nuá(a)ku] "eu falo" 
riuma [riú(u)ma] "ele deseja" 
nuitu [nuí(i)tu] "minha filha" 
kaida [káida] "praia" 
hapeite [l1apéite] "frio". 

Se o ditongo não segue esse modelo acentual, a vogal acentuada é 
marcada pelo acento agudo: 
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núinai [núinai] "comigo". 

Se o acento não cai na penúltima sílaba, é marcado na grafia: 

hámuri [hárnuri] "ano" 
iaká [yakál "longe". 

Geralmente, numa palavra monossilábica, que contém um ditongo, 
o acento cai no primeiro elemento do ditongo. Se cai no segundo, leva o 
acento agudo: 

nua [núa] "eu dou" 
hnuá [11 nuá) / [hoá] "eu". 

Em certos contextos, a sílaba acentuada pode ser subordinada à 

norma acentual de um conjunto: é o caso dos pronomes-objetos: 

rikapa-hnuà [rikápa11nuàj (ou, às vezes, rikapá-hnuà) "ele me 
vê". 

Nesse caso, o acento grave indica o acento secundário. 

Certas partículas modificam as normas acentuais: 

rikaite [rikáite) "ele fala" 
rikaitékarru [rikaitékarru] "para ele falarfl. 

Nos textos, um acento emotivo pode aparecer; geralmente se trata 
de uma elevação da voz no fim da frase como se fosse a anticipação do .. 
começo da frase seguinte. As vezes se realiza como uma oclusão glotal; 
outras, como um alongamento da ·última vogal. Indica-se por um 
apóstrofe: 

riawa' [riawa'] "ele foi embora" 
wahrra' [wahrrã'] "vamos!". 

No interior de uma palavra, esse fenômeno é indicado pelo acento 
circunflexo: 

matsiâtsa [inatxhiá(a)tsha] "ótimo!". 
Não modifica necessariamente a acentuação normal. 
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O problema dos acentos secundários, da relacão entre altura e 
intensidade, das vogais longas não acentuadas e da relação entre a 
intonação da palavra e a da frase, fazem do acento um dos aspectos mais 
complexos da análise do baniwa. Merece um estudo detalhado. Aqui só 
trato a sistematização da representação do acento na grafia. 

3. VOGAIS 

Em princípio, o baniwa distingue 4 vogais breves: 

• 
1 u [u I o] 

e 
a 

e as correspondentes longas: 
.. 

•• 
li uu [uu I oo] 

ee 
aa. 

Duvidei durante muito tempo do carácter fonêmico d~ quantidade 
vocálica; a duração da vogal parecia um atributo da acentuação. No mês 
de julho de 1988, tive a ocasião de verificar vários aspectos da língua com 
informantes baniwas em São Gabriel da Cachoeira e gravei os pares 

, . . 
m1n1mos seguintes: 

inaa [inaa] "vocês mandam" 
iina [íina] "mulher(es)" 

iina inaa ''as mulheres mandam" 

hwepa [hwepa] "pegamos" 

hweepa [hwéepaJ "acreditamos" 

hape [hape] "frio" 
haape [háape] "verdadeiro" 

rrurnaa [rrumaa] "ela dorme" 
rruuma [rrúuma] "ela procura". 
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Nesses exemplos, o acento agudo indica intensidade e altura de 

notável contraste; o itálico in<lica inte ns idade e, às vezes, altura de 
contraste 1nínimo. As vogais longas acentuadas associam altura à 
intensidade; nas breves, é possível encontrar o fe nômeno de intens idade 

(às vezes, quase zero) desassociada da altura : 

nukapa lnukapa] l!vejo" 

nukuapi (nukáapil "minha 1não". 

Na realidade, a acentuação das vogais breves é 1níni1na e 1nuito 

difícil de reconhecer. Se acrcsccntarnos a partícula átona -ka a h\\'epa I 
hlveepa, ouve-se lh,vepaka I hwéepakal . 

Existe tan1bém uma série de vogais semi-longas, que não indico 

neste sistema gráfico. A pronúnc ia varia segundo o contexto. E1n geral, as 

vogais seguidas por uma nasal em final de s ílaba e as que constituem o 

segundo c lc n1c nto de u1n ditongo c rescente se alonga1n. A acentuação 

c1notiva tarnhém pode refletir-se na quantidade vocálica. 

4. C<lNS<lAN'l'~:S 

• 

1> 

•• 
Ili 

w 

,, .. 
•· th tt k kf1 
cl 

h111 ll bn -" hii 

ts h 
dz 
~ hr rr hrr 

b\\' (y) 

·rodas as consoantes não aspiradas - â exceção das vibrantes -

rênt urna reaiização tensa produzindo un1 efeito ac(1s1·ico de 

gc1nina~·ão ou de glotalização. 

()s sírnholos gráficos t•o1npostos ph, th, kh, h111, hn, híi, 

ts, dz, hr, hrr e h"· reprcscnta1n unidades fonêmicas. As 

soantes aspiradas h1n, hn, híi. hr. hrr e 11,,, se cnsurdece1n. 
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Em princípio, todas as consoantes podem ser seguidas por 
qualquer vogal do sistema. 

p oclusiva bilabial oral surda: 
pino "(você) vem" 
piinu "sua mulher (de você)" 
puwe "macaco" 

ph p aspirada: 
phiitsi "cutia" 
kuphe "peixe" 

t oclusiva dental oral surda: 
taarra "ser duro" 
nuitu "minha filha" 

th t aspirada: 
ithitti "olho ( + absoluto)" 

peethe "beiju" 

tt oclusiva alveolar oral surda: 
ttiiwe "remo" 
dzaatte "tucano" 

t e tt aspiradas se neutralizam > th: 
dzaatheni "filhote de tucano ti. 

k oclusiva velar oral surda: 
newiki "ser humano, gente, tribo" 
kenakuda "quantos?" 

kh k aspirada: 
akhepida "camuti, vasilha de barro" 
itsakha "linha para pescar" 

h oclusiva bilabial oral sonora: 
hárrume "arrebentar" 
hukúkuri "coruja" 
búrume ti machucar" 
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Não é certo que faça parte do sistema fonológico de base. 
Aparece em poucas palavras onde a sua origem talvez seja 

onomatopáica. 

d oclusiva dental oral sonora: 

deepi "noite" 
daapa "paca" 

m soante bilabial nasal: 
manupe "muito" 
rimutu "(ele) sai" 

hm m pré-aspirada: 

hmépatsa "não pegues!" 
nuhméreeri "meu irmão menor" 

n soante dental nasal: 
neeni "aí" 
nuinua "(eu) mato" ou "bato" 

hn n pré-aspirada: 
nuihnua "mordo" 

nuahnee "sei" 

õ soante palatal nasal ("nh" português). 

Prefiro a grafia õ à de "nh", já que, nesta transcrição, h 
indica a presença da aspiração. 

nuiiiaa "bato" 
nukeõueta "(eu) começo" 

hõ õ pré-aspirada: 
nuihõa "(eu) como" 

nuhõeta "esfrego" 

ts africada dental oral surda aspirada: 
tsakhá "também" 
t~úudari "o que é pequeno" 
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Nos empréstimos do português e do nheengatu, ts substitui o 
*/si: 

tseetu < "cesto" português 
mitsa < "missa" português = "semana"; 

antes de i, palataliza-se: 
tsiinu [txhiinu] "cachorro" 

h fricativa glotal oral surda: 
hámuri "ano" 
heema "anta" 

dz africada dental (palatal no curripaco) oral sonora: 
dzaawi "onça" 
kadzu "assim" 

Há só três occurrências de dz antes de i no corpus: 
dzíkime [djíkime] "dobrado" 
dziiru [ djiiru] "grilo" 
dzíari [djíari] "rã comestível". 

Como se vê, nos três casos, citados por informantes do Aiari, 
dz se palataliza. 

r soante vibrante alveolar lateral oral: 
maari "garça" 
karaka "galo" 

Pessoas de língua materna portuguesa ouvem um som entre 
"r" e "l". 
Entre duas vogais anteriores (e,i), r se palataliza: 

kepireni [kepirreni] "passarinho" 
ítsiri [í(i)txhirri] "animal" 

Contrastem: 
iúkari /i-uka-ri/ [yúkari] "que chega" e 
ikáiteri /i-kaite-ri/ [ikáiterri] "que fala" 

hr r pré-aspirada: 
nuhriu "para mim" 
wahrípari "jovem (homem)" 

Entre duas vogais anteriores (i,e),hr se palataliza: 
hiwihri [hiwihrri] "estrela" 
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rr soante vibrante palatal oral: 
marre tljacu ti 
kerrapúkuri "pacutl 

A variante fricativa se aproxima ao som transcrito pelo "j" 
português. 
Como se neutraliza com r entre duas vogais anteriores, não é 
necessário repetir a letra r neste contexto: 

neeri (neerri) "veado" 

hrr rr pré-aspirada: 
pihrrua "você deita" 
riahrraa "ele nada" 

Aproxima-se ao som transcrito pelo "x" português. 
Como se neutraliza com hr entre duas vogais anteriores, não 
é nercessário repetir a letra r neste contexto: 

pihriu /pi-hriu/ [pihrriu] "para você" 
cf. wahriu /\va-hriu/ [\vahriu] "para nós" 
dzakárehre /dzakare-hre/ [dzakárehrre] "na direção do 
povoado" 
cf awakádahre /awakada-hre/ [awakádahre] "na direção do 
mato .. ' 

w soante semivocálica bilabial oral: 
wéettiri "inajá" 
wawana "chamamos" 

Corresponde aproximadamente ao som da semiconsoante 
grafada "u" em português. cf o etnónimo: Uanana [wanana], 
porém com pronúncia mais enfática. 

hw w pré-aspirada: 
kardkehwe "ovo de galinha ti 
ttubwia "quarto" 

Geralmente. a pessoa de língua materna portuguesa ouve um 
som parecido àquele transcrito "f' em português, mas não é 
lábio-dental; é bilabial. 

i [y] soante semivocálica palatal oral: 
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mariie [mariye] "faca" 
-iiu [iyu] 'relacionador instrumental ' 

A presença fonética de [y] pode se observar em todos os 
contextos nos quais se encontram as outras consoantes. No 
começo de uma palavra corresponde quase sempre à 
realização da marca pessoal li-/ antes de vogal. Neste caso, 
mantenho a grafia i para mostrar a identidade morfemática 
do som que representa: 

iaku /i-aku/ [yaku] "vocês falam". 

Talvez não convenha modificar esta regra para transcrever as 
poucas palavras nas quais i inicial parece fazer p~rte do 
lexema: 

iabuhre [yabuhre] "ser redondo" (lexema usado em uma área 
limitada) .,,,. 
iaká [yaká] "estar longe" 
iapi [yapi] "ser longo, alto, etc." 
iarakhi [yarak hi] "caxiri" 
iaranawi [yaranawi] "branco (não indígena)" 

Contudo, ao preparar a primeira versão deste texto, parecia
me conveniente utilizar a grafia y para transcrever .este som 
em um contexto não inicial, posto que as regras que definem a 
estrutura silábica estabelecem que uma sílaba interna começa 
sempre por uma consoante. A redação de uma cartilha para 
ensinar a grafia do baniwa mostrou que não convinha 
introduzir um símbolo gráfico novo para indicar a realização 

em um contexto limitado (intervocálico) de um fonema pouco 
produtivo; por isso, foi decidido usar a grafia "i" para indicar 
[y] também em posição não inicial. 

5. NASALIZAÇÃO 

Não proponho uma série de vogais nasais. Contudo, a nasalização é 
um fenômeno muito importante na língua. Geralmente, uma consoante 
nasal nasaliza a vogal seguinte e prenasaliza a consoante inicial da sílaba 
seguinte: 

d7~mada [cb.amãnda] "dois (+ classificador)" 
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rimeeta [riméé"ta] "ele abre" . 

Freqüentemente, o falante de baniwa indica esta nasalização de origem 
fonética previsível na grafia. Este fenômeno é tão característico da língua 
que, às vezes, pode-se ouvir uma palavra de estrutura insólita como 
nuwenta "compro" pronunciar-se como [numé(t!)ºta). 

A aspiração associa-se também à nasalização, sobretudo nos deíticos: 
aõaha [anYahã] 'iaqu~" , átaha [át.ahã], etc. e na fórmula de 
assentimento: uhu ['1h11] ou [õhõ] "sim". O exortativo wahrra' 

[ wahrr-d '] s~mpre leva uma terminação nasal. 

6. SANDHI 

O fenômeno de sandhi é muito importante em baniwa. Geralmente, 
nas fronteiras morfemâticas, se produzem as transformações seguintes: 

a+ a= aa: 
pa-aku > paaku "fala-se" 

• a + 1 > e: 
pa-*hipa > phepa "pega-se"; 
há c~asos nos quais ai se mantém; ainda não descobri as regras que 

determinam este fenômeno, mas parece ser vinculado com o acento tônico 
e a quantidade vocálica e, talvez, com a presença de uma consoante palatal 
no início da sílaba seguinte. 

a + e > ee: 
pa-*hepa > pheepa "acredita-se" 

a+ u > aa: 
pa-uma > paama "procura-se, deseja-se" 

u + u > uu: 
nu-uma > nuuma "procuro, desejo" 

u + i > u I i I ui: 
nu-*hita > hnuta/hnita "tiro" 
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nu-hirraa > hnirraa "arranco" 
nu-iõaa > nuiõaa "bato"; 

existe certa flutuação entre os falantes (e talvez entre formas 
locais) na aplicação destas regras. 

h, em início de morfema interno, assimila-se à última consoante do 
morfema precedente: 

ph pi-*hita > phita "você tira" • 

th ridzekata-*heni > ridzekatheeni "ele fez" 
" dzaatte-*heni > dzaatheni "filhote de tucano" 
kh ka-*hidzaaku > khedzaaku (variante de kedzaku) "forte" 
hm dzama-*hiku > dzahmeku "dois ( + classificador)" 
hn nu-*hita > hnuta "tiro" 
hõ iõai-hiipa-ni > ihõáipani «Cachoeira do diabo» 
hr ri-*hita > brita "ele tira" 
hrr rru-hita > hrruta "ela tira" 
hw wa-*hita > hweta "tiramos" 
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II 

ASPECTOS DA MORFOLOGIA 

1. A expressão da pessoa 
2. A classificação nominal 
3. As categorias verbais 





l. EXPRESSÃO DA PESSOA 

1.1. Uma série de prefixos representam respectivamente: 

- a primeira pessoa singular (1 s): nu-
- a primeira pessoa plural (/p): wa-
- a segunda pessoa singular (2s): pi-
- a segunda pessoa plural (2p): i-
- a terceira pessoa masculina (Jm): ri-
- a terceira pessoa feminina (3/): rru-* 
- a terceira pessoa plural (Jp): na-** 
- uma marca pessoal indefinida (pi): pa-*** 

* rru-, o 'feminino' é a forma marcada. Refere-se só a 
animados femininos e tem uma correspondência no sistema 
dos classificadores nominais onde o sufixo -ma representa 
uma categoria 'feminina'. Ppr isso, talvez seja mais 
apropriado definir ri- como 'não feminino', já que se refere 
não só ao 'masculino', mas também a todas as formas não 
femininas. 

** na- não diferencia os genros. 
*** pa- exprime o conceito de 'qualquer pessoa' e usa-se em 
situações que correspondem às normas da categoria geral na 
qual se inclui o loGutor. Assim, pakaapi < /pa-kaapi/ = !/pi 
- mão// é usado na enumeração de períodos de tempo; não se 
trata de µma mão específica, mas de uma mão como a de 
qualquer um de nós constituída de cinco dedos; pakapa 
< /pa-kapa/ = //pi-ver// é um 'apresentador' gramatical: 
significa "vê-se" ou "é visível para qualquer pessoa"; usa-se 
geralmente para expressar o conceito da existência de uma 
coisa que se pode ver num momento determinado: pakapa 
pantti "há Item uma casa" (vê-se uma casa). 

1.2. Estas marcas podem preceder substantivos, verbos e relacionadores 
(que constituem, na realidade, uma sub-categoria de substantivos que 
desempenham a função de 'casos'). Se a 'pessoa', que representam, já fora 
identificada por um 'nominal' (substantivo, deítico ou pronome 
independente), utiliza-se uma marca especial i-, que substitui os prefixos 
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pessoais e que designo aqui pela glosa de 'pessoa substituída' (ps). 
Amalgama-se com uma raíz, que começa com h e se transforma em hi-. 
A identidade formal deste morfema com a marca, que indica a segunda 
pessoa plural, não produz nenhuma confusão semântica, já que, 
normalmente, o contexto exclui uma das duas formas. 

1.2.1. Diante de uma raíz verbal, as marcas pessoais indicam o sujeito (ou 
primeiro actante): 

-kapa "ver" 
nukapa /nu-kapa/ "(eu) vejo" 
pikapa /pi-kapa/ "(você) vê" 
rikapa /ri-kapa/ "(ele) vê" 
rrukapa /rru-kapa/ "(ela) vê" 
wakapa /wa-kapa/ "(nós) vemos" 
ikapa /i-kapa/ "(vocês) vêem" 
nakapa /na-kapa/ "(eles/elas) vêem" 
pakapa /pa-kapa/ "vê-se" 

r ikapa atsianri (forma não marcada semanticamente) 
/ri-kapa atsia(n)+ri/ 
//Jm-ver / homem// 
"o homem vê" 

atsianri ikapa (forma marcada semanticamente) 
/atsia(n)+ri i-kapa/ 
//homem/ sp-ver// 
"é o homem quem vê". 

1.2.2. As formas independentes das marcas pessoais se estabelecem pela 
combinação do prefixo pessoal e do sufixo deítico -ha: 

hnuá * /nu-ha/ "eu" 
phiá */pi-ha/ "você" 
hriá */ri-ha/ "ele" 
hrruá */rru-ha/ "ela" 
hwaá */wa-ha/ "nós" 
hiá */i-ha/ "vocês" 
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hnaá * /na-ha/ "eles; elas" 
phaá */pa-ha/ "qualquer pessoa" . 

As expressões independentes da pessoa, cuja função é essencialmente 
deítica, podem desempenhar o papel de adjetivos: phiá nuenipe "você, 
meu filho" (esse menino aí que é você); hriá atsianri "esse homem"; de 
marcas pessoais enfáticas expressando o sujeito: phiá inu-watsa (o 

prefixo verbal é o ps:i-) "você é quem virá", ou indicar o objeto dos 
verbos ativos bi-actanciais e o actante único dos verbos atributivos. Neste 
último caso, subordinam-se ao acento tônico do sintagma verbal: 

rikapa-phià [rikápaphià] ou rikapá-phià "ele vê você". 
Os sufixos -ni e -nu substituem, respectivamente, -hrià "ele + objeto" e 
-hrruà "ela + objeto". Em algumas variantes do baniwa, -na substitui 
-hnaà "eles, elas +objeto". 

1.2.3. Quando as marcas pessoais se antepõem a um nominal, indicam o 
'possuidor'. 

-kaapi "mão" 
nukaapi /nu-kaapi/ "minha mão" 
pikaapi /pi-kaapi/ "a mão de você" 
rikaapi /ri-kaapi/ "a mão dele" 
rrukaapi lrru-kaapi/ ,. a mão dela" 
wakaapi fwa-kaapi/ "nossa(s) mão(s)'" 
ikaapi /i-kaapil "a(s) mão(s) de vocês" 
nakaapi /na-kaapi/ "a(s) mão(s) deles, delas" 
pak&lpi /pa-kaapi/ "a(s) mão(s) de qualguer pessoa" 

atsianri-ikaapi 
/atsia(n)+ri--i-kaapi I 
/lhomem--ps-mão// 
"a mão do homem~ 

1.2.3.1 . As partes do corpo e os termos de parentesco são definidos como 
'possessões inalienáveis'. No léxico, aparecem sempre precedidos por um 
hífen: 

-kaapi "mão"; -enipe "filho, filha". 
Exigem um prefixo pessoal: 

nukaapi "minha mão"; nuenipe "meu filho I minha filha" 
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1.2.3.2. Se quisermos designá-los sem a referência específica do 
'possuidor', é necessário acrescentar um sufixo 'absoluto' (abs.), 
geralmente -tti; -kaapitti, -epetti representam respectivamente o 
conceito de "mão" ou de "filho/filha" desassociado do possuidor. Neste 
caso, é ainda necessário indicar a possessão virtual do objeto em questão 
pelo prefixo-substituto de pessoa i-; assim, temos: 

ikaapitti 
/i-kaapi-tti/ 
llps-mão-abs.11 ="mão" 

ienipetti 
/i-enipe-tti/ 
//ps-filho/filha-abs.// = "criança". 

1.2.3.3. Os objetos, que podem ser apropriados por diversas pessoas, as 
'possessões alienáveis' como "camisa", "canoa", "faca", etc., precisam de 
um sufixo 'dependente' (dep.) para poderem ser possuídas. Em geral, este 
sufixo é -ni. 

kamit4ra "camisa" 
nukamítsani 
/nu-kamitsa-ni / 
/lls-camisa-dep.11 ="minha camisa" 

ita "canoa" 
pítani 
/pi-ita-ni/ 
l/2s-canoa-dep.ll= "a canoa de você". 

mariie "faca" 
• #• • r1mar11en1 

/ri-mariie-ni/ 
//Jm-faca-dep.11 = "a faca dele" 

atsianri imaríieni 
/atsia(n)+ri i-mariie-ni/ 
//homem I ps-faca-dep.11 ="a faca do homem" 
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1.2.3.4. A dependência de outras categorias de -'possessão' é expres·sa peld 
sufixo -na; trata-se, às vezes. de coisas imateriais - o discurso, ou de 
coisas cuja relação com o possuidor é estabelecida pelo fato de lhe serem 
"justos, apropriados ou convenientes" - por exemplo, o caminho. A esta 
categoria pertence também a casa. As formas 'absolutas' correspondentes 
são freqüentemente irregulares: 

-aku "fala, discurso" 
(cf .nuaku /nu-aku/ "digo" ; kaaku /ka-akul "conversar, falar") 
nuakuna 
7nu-aku-na/ 
li ls-fala-dep.11 = "a minha palavra, o meu discurso, a minha estória 
(o que se conta sobre mim)" 

itsida-iakuna 
/.itsida--i-aku-aal 

. . 
/ljabuti--ps.-fala-dep./I = ''a estória do jabuti" 

ia'kutt.i 
Ji-ak.u-ttil 
/lps-fala-abs.11 = "a palavra, o discurso, a estória" 

-apua "caminho" 
riapuana (usa-se também riapúa sem o sufixo de depen4ê.ncia) 

·, ~ ~ 

lri-apua-na/ 
//3m-caminho-dep.ll = "o caminh~ dele" (o caminho que dev~1 
seguir, que vai à sua casa, etc. ). 

' . . 
A -rorma 'absolutã' é Í:rr.egular: inipu. 

-*pa(n) "casa" 
A forma dependente -pana é, possivelmente, um amálgama de uma raíz 
nasalizada -*pa(n) - freqüente nas línguas arawak - e do sufixo -na . 

. ·núupc1na "minha casa" 
atsianri íipana "a casa ·ào homem". 

O alongamento da vogal da marca pessoal talvez se explique pela 
necessidade de distinguir núupana "minha casa'' de núpana "eu planto". 

Na forma absoluta, o sufixo - tti se acrescenta diretamente à raíz: 
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pantti "casa". 

Há outros sufixos, que indicam a 'dependência', -re, por exemplo, 
freqüente nas nominalizações verbais, et -te que, às vezes, aparece nos 
mesmos contextos que -ni. Ainda não sei se representam variações 
regionais ou se têm funções distintas. 

1.2.4. ka-, marca possessiva (poss.), e ma-, marca privativa (priv.): 
Estes prefixos, diretamente associados com a categoria das marcas 

pessoais, se antepõem aos objetos cuja possessão é inalienável (partes do 
corpo, termos de parentesco) e às palavras que representam conceitos 
estreitamente associados com o possuidor (discurso, caminho, casa, etc.). 
Não foram atestados no nosso corpus exemplos do seu uso com objetos 
alienáveis, mas esta possibilidade não deve necessariamente ser excluída. 
ma- e ka- são seguidos pelas fonnas 'dependentes': 

máa pana "sem casa; onde não há casas" 
maapúana "sem caminho; onde não hâ caminhos". 

As formas compostas com ka- e ma- pertencem quase todas à 
categoria dos predicados-atributos: 

kepe 
/ka-ipel 
//poss.-came// ="ser gordo" 
mepe 
/ma-ipe/ 
//priv.-came// = "ser magro". 

A miúdo, trata-se de lexicalizações -- geralmente assimétricas; quer dizer 
que pode haver alguns lexemas que se combinam com um destes sufixos e 
não com o outro. 

Ao preceder uma raíz verbal, ma- exprime uma 'proibição'; 
agrega-se quase sempre um morfema 'restritivo' (restr.) à esta 
combinação, talvez para introduzir um matiz de cortesia. 

mãakutsa 
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/ma-aku-tsa/ 
l/priv.-faia(r)-restr.11 = "não fale!". 

1.2.5. As marcas pessoais se antepõem aos relacionadores seguintes: 

-hriu 'dativo; benefativo' 
nuhriu /nu-hriu/ "para mim" 
pihriu /pi-hriu/ "para você" 
rihriu /ri-hrju/ "para ele" 
rruhriu /rru-hriu/ "para ela" 
wahriu /wa-hriu/ "para nós" 
ihriu /i-hriu/ "para vocês" 
nahriu /na-hriu/ "para eles" 
pahriu /pa-hriu/ "para uma pessoa qualquer". 

-udza 'ablativo' 
-apidza 'associativo' 
-inai " 
-iiu 'instrumental' 
-peedza "anterior" 
-phúmitte "posterior" 

-aphitte "inferior". 
Os morfemas indicados aqui são os que aparecem nos textos. Há 

numerosas outras formas que, às vezes, diferem conforme a variante local 
do baniwa. 

l .2.6. Alguns relacionadores - estreitamente vinculados com os deíticos -
não se assoçiam às marcas pessoais e, geralmente, se agregam diretamente 
ao sintagma nominal: 

-riku 'locativo (interior)' 
-naku 'locativo (superfície)' 
-hre 'alativo' 
-*hitte 'ablativo' (só aparece em composição) 
-ríkuhre 'interiorizador' 
-ríkhitte 'exteriorizador': 

·É possível que -riku */ri-ku/ e -nak·u */na-ku/ sejam 
formas compostas. 
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pánttiriku /pant.ti-riku/ ''na casa" 
háikunaku /haiku-naku/ "na árvore" 
awakádahre /awakada-hre/ "na direção do mato" 
dzakareríkuhre /dzakare-riku+hre/ "até o (interior do) 
povoado" 
uuniríkhitte /uuni-riku+hitte/ "(saíndo) do rio". 

1.2.7. Desassociados dos sintagmas nominais, os conceitos de 'orientação' 
e de 'localização' são expressos por meio dos deítícos. 
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2. A CLASSIFICAÇÃO NOMINAL 

2.1. Divido a categoria dos nominais em substantivos. adjetivos e 

quantificadores (numerais e expressões de quantidade ). 

2.2. Os substantivos designam, entre outras coisas, os animados 

humanos, as partes do corpo, as categorias da estrutura social, os 
animados não humanos, as plantas e as manifestações da natureza e da 

cultura. 

O substantivo baniwa se caracteriza pela divisão em classes 
indicadas pelo emprego de 'classificadores' específicos. Ao associar-se aos 

deíticos e aos relacionadores, o substantivo se integra em um enunciado 
como circunstante. 

2.2.1. Poucos "animados humanos" podem ser concebidos fora do 
contexto da estrutura social. 

Há um termo geral independente para "ser humano": newiki, 

variante talvez de um 'absoluto' : inawiki; -newíkika, forma dependente, 
se refere à pertença clânica: 

nunewíkika warípari «minha tribo é Seuci (pléiadas)». 

Os termos para "homem" (macho): atsia e para "mulher" (fêmea): 

iina estabelecem categorias gerais. Para individualizá-los, agregam-se os 
sufixos -ri a atsia e -rru a iina. Estes sufixos são formalmente idênticos 

às marcas pessoais que representam as terceiras pessoas masculina e 
, 

feminina. ri - é também sufixo 'relativo'. E possível que o sentido exato de 
atsianri /atsia(n)-ri/ e de íinarru /iina-rru/ seja; "aquele que 

pertence à categoria dos homens" e "aquela que pertence à categoria das 
mulheres". A origem do traço de nasalidade em atsia(n)ri não é certa. 

Talvez derive-se de uma raíz nasalizada antiga; só a realização de 

pesquisas dialetais comparativas poderia fornecer novos dados para o 

estudo deste problema. at'iia e iina não são nem singulares nem plurais; 
são de número indefinido. Para especificar a pluralidade, usa-se o sufixo 

'pluralizador' -nai (que lembra o relacionador 'associativo' -inai); a -nai 

pode-se acrescentar o sufixo -pe, também 'especificador de pluralidade', 

mais estreitamente vinculado com o sistema de classificação. Assim, 
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atsianai I atsianaipe e 
, . . 
11nana1 I iinanaipe significam, 

respectivamente, "homens" e "mulheres". 

Encontra-se o sufixo -ri em -mínari "dono de alguma co.isa, 
habitante de um povoado" e wahrípari "jovem". No segundo caso, há 
também o correspondente feminino: wahríparru. No plural, -nuj 
substitui o sufixo -ri de -mínari: dzakare imínanai "habitantes do 
povoado". O plural de wahrípari atestado nos textos é wahripape(n~j) 
e de wahríparru é wahriparrunaipe. 

ienipetti "criança" é a forma 'absoluta' de -enipe "filho; filha". O 
pluralizador atestado nos textos é -pe: ienipettipe "crianças". O 
substantivo pedaria "velho; velha", também 'predicado atributivo', é 
usado sem sufixo. O "genro" é indicado pelo classificador do 'numeral' ou 
do 'adjetivo', que o modifica: 

aphepa pedaria matsiádari 
/apa-*hipa pedaria matsia-da+ri/ 
llum-class." ser humano masculino"/ velh(o) /ser bo(m)-adj.m.// 
"um velho bom" 

apama peda.-ia matsiádarru 
lapa-ma pedaria matsia-da+rru/ 
llum(a)-class. ''feminino"/ velh(a) /ser bo(a) - adj.f.11 
"uma velha boa". 

2.2.2. Quase todos os termos de parentesco masculinos recebem o sufixo 
• -ra : 

-dákeri "neto" -*hániri "pai" -íniri "marido" -iri "filhotl ' ' ' , 
-kiri "tio (esposo da irmã do pai, irmão da mãe), sogro''. 
-hméreeri "irmão menor", -pheeri "irmão maior", -rimattairi 
"cunhado", -hweri "avô". 

Segundo o grau de lexicalização, -nai(-pe) substitui o sufixo -ri ou 
acrescenta-se a ele. Em alguns casos, ambas fórmulas são possíveis: 
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• 

nudákenai "meus netos": nuhmérenai I nuhntéreerinai "meus 
irmãos menores"; nítphenai I nuphéerina·i 
maiores ti. 

ti • -1neus 1rmaos 

Às vezes, há também o correspondente feminino marcado por -rru: 

-hiieerru (também -hneerru) "sogra", -kuirru "tia" (irmã do pai, 
espesa do irmão da mãe), sogra, -pheerru "irmã maior" 
(cf. -pheeri "irmão rnaior"); 

porém, geralmente, há outro sufixo -dua, que caracteriza os termos de 
parentesco femininos: 

-dakedua "neta" (cf -dákeri), -*hadua "mãe", -kitsidua "irmã, 
prima", -nidua "cunhada", -wedua "irmã menor". 

Os termos para "filha": -itu, e "mulher (esposa)": -inu , não parecem 
levar um sufixo de "genro", embora, ao comparar -íniri /-ini-ri/ 
"marido" e -inu "mulher", observa-se uma possível oposição -i 
'masculino' e -u 'feminino'. Nos textos, -nai(-pe) foi atestado como 
plural para todos os termos femininos: nuweduanaipe "minhas irmãs 
menores", nupheerrunaipe "minhas irmãs maiores". 

2 .2.3. As palavras que indicam as partes do corpo são semelhantes aos 
termos de parentesco, já que ambas formas requerem um prefixo pessoal 
que indica o 'possuidor'. Desassociados de um 'possuidor' preciso, as 
partes do corpo substituem o prefixo pessoal por uma marca especial i

'pessoa substituída' e levam um sufixo 'absoluto' -tti. O termo de 
parentesco dificilmente pode ser concebido como "autônomo". Só -enipe 
"filho; filha" foi atestado com marca de 'pessoa substituída' e sufixo 
'absoluto': ienipetti, usado como designação geral de "criança". 

2.2.4. Os animados não humanos, as plantas e as manifestações da 
natureza são expressas por lexemas ou lexicalizações independentes. As 
manifestações da cultura (casa, pesca, agricultura, artefactos, 
«mercadoria,.) freqüentemente têm restrições de 'dependência'. 
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2.3. Os adjetivos qualificam o substantivo ao qual se pospõem. São sempre 

construídas a partir de uma raíz lexical (geralmente um predicado 

atributivo), um classificador (class.) e um sufixo relativo (SR ), que 
estabelece o vínculo entre a locução qualificativa e o substantivo ao qual se 

refere (em alguns casos, talvez condicionados foneticamente, o SR falta). 

mat~ia "ser bom; ser bonito" 
matsia-da- 'o isolamento de um objeto qualifiGado como "bom" ou 

"bonito"' 

matsiádari 
/matsia-da-ri/ 
llbom-class."genérico"-SR (masculino )li= "quem é bom ou bonito" 

matsiádarru 
/matsia-da-rru/ 
llbom-class."genérico"-SR (feminino )li= "quem é boa ou bonita". 

No plural do masculino, -pe substitui -da, embora seja possível que 
-pe se acrescente ao conjunto -da+ri; alguns falantes do baniwa (Aiari) 

não admetem -pe como substituto de -da em contextos determinados 
como, por exemplo, *maka- "ser grande"; assim, makádari só aceitaria 

makadaripe como plural e nunca *makáperi; 

matsiáperi "os quais são bons -ou bonitos" 

matsiadaripe " 

Um dos informantes assinalou que matsiáperi significa «bonitos» e 
matsiadaripe (onde -da seria o classificador "redondo") «bons». Há 
também a forma -pere, que alterna com -peri. Não sei se há uma 

distinção semântica entre as duas formas. 

• 

-pe se acrescenta à terminação feminina -da+rru para formar o 

plural: 
matsiadarrupe "as quais são boas ou bonitas"; *matsiáperru não 

é possível. 

2.3.1. O sufixo relativo pode se reduzir a -i ; agrega-se à marca 

classificatória. Freqüentemente, mas não sempre, se produzem fenômenos 

de sandhi.: 
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-na 'classificador cuja glosa popular é "alto" mas que parece se 
referir rnais espec ificamente a "objetos e m pé": seres humanos, 
quadrúpedes, árvores, etc.': 

apana ítsiri rnatsiane 
lapa-na ítsiri matsia-na-i / 
llum-class. "alto" / animal I bom, boníto-class. ''alto "-SR li = "um 
animal bonito ". 

2 .3 .2. Os c lass ificadores do numeral e do adjetivo não são 
' necessariamente idênticos. As vezes, podem fornecer informações 

complementárias sobre o objeto que qualificam: 

apana dzaawi maatsiite 
lapa-na dzaawi maatsi-ita-i/ 
/lum(a)-class. "alto" / onça / brav(a)-class. "1nasculino animado ''-SR// 
="uma onça brava". 

Neste exemplo, o classificador do numeral indica que se trata de um 
objeto "alto" e, talvez, "em pé" e o classificador do adjetivo que este 
objeto é, segundo a glosa popular, "masculino animado". 

;,; 

2.3.3. Certos classificadores não parecem ter urna origem lexical; outros 
reproduzem o lexema principal da categoria : -ttuhwia 'quarto' (associado 
só aos adjetivos): 

apa ttuhwia makattuhwia 
/apa-0 ttuhwia maka-ttuhwia/ 
//um-class. "objetos ocos" / quarto / grande-class. "quartos" li = "um 
quarto grande" ; 

ou a forma dependente do lexema: -pana 'edifíc io': 

apadápana pantti matsiadápana 
/apa-da+pana pantti matsia-da+pana/ 
l/um(a)-class. "edifícios" I casa I bonit(a)-c/ass. "edijicios"// = "uma 
casa bonita". 
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É interessante que, no segundo caso. o papel do 'sufixo relativo' é 

desempenhado pelo 'isolante': -da. No primeiro, makattúhwiari com SR 
é também possível. 

2.3.4. O lexema transfonnado em classificador identifica não só objetos 
da mesma classe mas também, metaforicamente, objetos que possuem as 
mesmas características ; assim, uma canoa é definida : «estirada como um 
couro» : 

ápaia itaia makáiari 
lapa-ia ita-ia maka-ia-ri/ 
//um(a)-c/ass. "couro" I canoa-class. "couro" I grande-class. "couro"
SR!!= "uma canoa grande ". 

2.3.5 . O classificador, agregado a uma forma nominal (substantivo ou 
verbal atributivo adjetivado), pode modificar o sentido. Assim, hiipa, 
traduzida no contexto local por "cachoeira" : 'barreira rochosa que obstrói 
o curso de um rio', recebe os sufixos -da para expressar o conceito de 
uma pedra qualquer: hiipada "pedra" e -kua 'classificador de objetos 
"planos alongados'": hiipakua "lajem". kamarrai "turi" + -da 'class. 
"redondo'" > kamarraida "lâmpara"; com o acréscimo de -*hiku 'class. 
''flauta, garrafa, etc."'> kamahrraiku "lanterna". madua "ser de 
dimensões reduzidas" + -oe (/-oa-i/) 'class. "em pé" (aqui a glosa "alto" 
parece inexata!)' > maduane "baixo"; madua + -khai (/-kha-i/) 'class. 
"coisas planas, longas, serpentinas"' > maduakhai "curto" . A maior parte 

destes c lassificadores pode se referir a uma série de categorias 
caracterizadas por certas qualidades que possuem em comum : por 
exemplo, -kha, que estabelece uma classe de objetos longos e sinuosos: 
cipós, cobras, rios, caminhos, etc. Nas glosas justalineares, indicarei só 
uma destas categorias: class. "cobra"; class. "caminho", etc. 

2.4. Os c lassificadores nominais em baniwa são, essenc ialmente, sufixos 
que se ajuntam às raízes numéricas: apa- "um" ; dzama-"dois"; madari
tltrês" e a uma fonna mais complexa rikua- (derivada da locução rikua 
ti é suficiente") ti quatro". Estes morfemas são seguidos, obrigatoriamente, 
por um sufixo classificador (que pode, também, ser -0 'morfema zero' = 
'classificador dos objetos ocos': "canoa; cuia; quarto"). A rikua- agrega-
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se, quase sempre, a partícula -aka. O classificador se encerra entre 
rikua- e o sufixo -aka. 

O classificador -da foi definido por Domingos: «redondo». Parece 
funcionar também como 'classificador "genérico", de roupa e de períodos 
de tempo': 

apada 
lapa-da/ 

llum-class. "redondo"//= "um (objeto redondo)"; 
apada hiipada makádari "uma pedra grande" 
dzamada I madarida I rikuadaaka hiipada(pe) makadaripe 
"duas, três, quatro pedras grandes" (segundo Domingos de Souza 
Paiva, -nai ou -naipe pode substituir -pe como sufixo pluralizador 
dos substantivos e dos adjetivos. Na maioria dos exemplos, o 
substantivo, que segue um numeral, não leva nenhum sufixo para 
expressar o plural). 

Para nominalizar a raíz de um verbo ativo, coloca-se o prefixo 'ps ' 
antes da base lexical à qual se acrescenta o sufixo nominalizador (nom.) 
-ka seguido pelo classificador nominal apropriado: iarrakaia /i-arra
ka-ia/ = llps-voar-nom.-class. "canoas, objetos estirados co1no couro" li 
> "avião". 

• 
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3. AS CATEGORIAS VERBAIS 

3.1. O verbo baniwa se divide em duas categorias: o verbo 'ativo' e o 
verbo 'atributivo'. O verbo ativo se distingue formalmente do verbo 
atributivo pelo emprego de prefixos pessoais. 

3.2. O verbo ativo pode ser mono-actancial ou bi-actancial. 

3.2.1. No caso de ser o verbo ativo mono-actancial, normalmente um 
sufixo -wa 'índice de intransitividade' (tntr.) segue a raíz verbal: 

' 

-a 'raíz verbal': "ir"' 
nua /nu·at "(eu) vou" (forma que parece em contextos precisos 
como: nua nukapa "vou ver"); 
nuawa lnu-a-wa/ "(eu) vou" (forma autônomã; pode constituír 
um enunciado simples). 

3.2.2. O verbo bi-actancial recebe um 'objeto' que pode ser expresso por 
uma forma nominal independente: 

-a 'raíz verbal: "d'ar" 
nua parata pihriu 
/nu-a parata pi-hriu/ 
li/ s-dar I dinheiro I 2s-rel. "benefactivo "li = "dou dinheiro para 
você" · 

' 

ou por um sufixo pessoal-objeto: 

nukápani 
/nu-kapa-ni/ 
111 s-ver-3m.objetoll = "vejo-o"; 
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rikapa-phià 
Ir i-ka pa--ph iàl 
//3m-ver--2s.objeroll = "(ele) vê você". 

3.2.3. O emprego do verbo ativo implica a part1c1pação completa do 

sujeito expresso pelo prefixo pessoal na realização da ação descrita. Este 

'sujeito' é o ponto de partida da ação, realizada de maneira 'ativa'. Leva 

matizes de 'vontade', de 'determinação'. A ação é concebida cfo ponto de 
vista daquefe que atua. 

3::3. A terminação -aka se acrescenta aos verbos bi-actanciais para tomã
los 'reflexivos' ou 'recíprocos'. Quer dizer que a bi-actancialidade se 

redimensiona a uma forma de mono-actâncía, já que o sujeito ou o 
conjunto de sujeitos €onstituem também o(s) paciente(s) áa ação: 

normalmente -aka é seguido peto sufixo .'intransitivo' -wa. Ao 

acrescentar -aka ao verbo potencialmente bi-actancial -meeta "abrir" 
(cf numeeta panttinuma "abro a porta"), forma-se o 'reflexivo' ( refl.): 

-meetáakawa "abrir-se": 

méweriku rimeetâakawa 
/me+we+riku ri-meeta-aka-wa-f 

. ·, .. 

l/lex~calizaçtJo conetiva I Jrn-abrir-re,ft.-inrr.11 = "no instante se 
abriu [a entrada}"; 
-wad:t..aka "·acabar" (transitivo): 

uupf 111itsa iwadzakáakawa 
/uupi n1itsa i-wadzaka-aka-\va/ 
// .. já» tmissa I sp-acabar-refl.-inrr.11 = "a missa já acabou". 

3.3.1 . Se o sujeito é plural, -a.ka expresa uma atividade coletiva ou 
~ 

reciproca: 

pedariapt> inuákawa 
/pedaria-pe i-inua-aka-wa/ 
/lvelho-plur. I ps-brigar, matar-refl.-inrr.11 = "os velhos brigam 
(entre eles)" 

naínuakawa hnepuinda iapidza 
/na-inua-aka-wa na-*hipuinda i-apidza/ 
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... 

//Jp-brigar, matar-refl.-intr. / Jp-inimigo I ps-re/. "associativo"// = 
"eles brigam com os inimigos deles". 

3.4. O 'factitivo', e.xpresso pelo morfema -ita, permite aumentar o 
número dos actantes. Agregado a uma raíz mono-actancial, -ita estabelece 
uma nova base bi-actancial: 

-dia "voltar" > -dieta /-dia-ita/ "devorver": 
pidieta nuhriu nudzúuk.ani 
/pi-dia+i.ta nu-hriu nu-dzuuka-ni/ 
//2s--Oevolver I Is-rei. "lienefactivo" I ls-machado.-dep.11 = "devolva-
me <> meu ma-chado!•. .. 

314.1 .. O morfema -ita, ac(escentado a uma raíz bi-actanciaf, tem um 
valor aspectual e expressa o "durativo": 

nuwapétani 
/nu-wapa-it.a-ni/ 

, 

llls-esperar-asp. "durativo"-3s.objetol/ ="eu fiquei esperando ele". 

O emprego do sufixo -ita para expresar o factitivo dos verbos bi
actanciais é talvez possível embora não seja atestado nos dados de que 
dispomos. Normalmente, o factitivo dos verbos bi-actanciais é formulado 
por um verbo auxiliar do tipo -kadaa "deixar", :-inaa "mandar" ou -ima 
"causar, provocar" . 

3.5. A base do verbo atributivo exprime geralmente um estado: rnatsia 
' "ser bom"; hape "estar frio"; haama "estar cansado". A diferença da raíz 

ativa, o ponto de partida não é o sujeito expresso pelo prefixo pessoal; é a 
própria base verbal que estabelece uma situação que afeta o actante único 
expresso pelo sufixo pessoal que indica o objeto: 

haama "estar cansado" 
haarna-hnuà 
/haama--hnuà/ 
//estar cansado--/ s. ob jetol / = "estou cansado". 
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3.5.1. O que caracteriza o verbo atributivo é a não pa11icipação ativa do 
actante único: este sofre as conseqüências da ação ou da condição expressa 
pela base. Os verbos atributivos são do tipo: haama "cansar-se"; 
mariume "morrer"; máanari "perder-se"; médzeni "nascer"; 
pákhame "estar cheio": descrevem acontecimentos ou estados 
independentes da vontade da pessoa afetada. O sufixo -me parece indicar 
o 'resultativo': túkume "estar quebrado" (cf apapi iõapi tukumédari 

, . 
"um osso quebrado"). E possível formar um verbo ativo bi-actancial a 
partir de *tuku: -t.ukhua "quebrar" (trans.). Um número limitado de 
raízes seguem este modelo: hárrume "estar rebentado" I -bahrrua 
"rebentar" (trans.). Outras como pákhame "estar cheio" só aceitam o 
sufixo -ta (veja-se: 3.7.) para se transformar em 'ativos transitivos': 

... 
-pakhameta "encher"(-tukumeta = -tukhua). As vezes, a mesma raíz 
pode ser ativa ou atributiva segundo o contexto e expressar si.gnificados 
diversos: -idza "chorar" I idza "chover": ríidzaka "(ele) chora"; 
ídzakani "está chovendo". 

3.5.2. É interessante observar que uma parte importante das bases verbais 
atributivas se formam a partir das partículas ka- 'possessivo' e 1na
'privativo': ~apátmani "ter vergonha" I mapáimani "ser sem 
vergonha"; kattima "estar feliz" I mattima "ser desanimado•; karrenaa 
"estar doente" I marrenaa "estar com saúde", etc. Geral1nente, são 
derivadas de nominais dependentes: -páimani "vergonha"; -ttima 
"satisfação"; -rrenaa "dor" que se tomam absolutas pela adição do 
prefixo ps i- e do sufixo -tti: ipaimanitti; ittimatti; irrenaatti. 

3.5.3. Alguns verbos têm uma forma ativa e uma atributiva. Assim, a 
partir da raíz aku "fala", formam-se -aku (ativo) e kaaku /ka-akul 
(atributivo), geralmente traduzidos ambos por "falar". A diferença 
consiste na maneira de encarar a actância. No primeiro caso, a ato de 

, 
'falar' é interpretado do ponto de vista da pessoa que fala. E a forma que 
se associa normalmente com as citações. No segundo caso, é o próprio 
discurso que se 'atribui' ao locutor. Introduz os diálogos. além de "falar" 
significa "conversar", "ser barulhento"; indica, talvez, sobretudo o efeito 
auditivo da palavra. 

3.5.4. A negação do imperativo é sempre expressa por um verbo 
atributivo formado pelo prefixo 'privativo': ma- + lexema verbal + -tsa, 
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sufixo 'restritivo' (cortesia): máakutsa l~a-aku-tsa/ "não fale!". 
Especifica-se o actante pelo emprego do sufixo pessoal-objeto: máakut~a
phià "não fale, você!". 

3.5.5. Se o actante é indicado por um substantivo independente, hã. várias 
fórmulas para expre~sâ-lo. A mais comum parece ser a de estabelecer uma 
relação gramatical: base verbal atributiva + sufixo pessoal-objeto e, ení 
seguida, identificar o actante: 

éekuni heema 
/eeku-ni heema/ 

//está fedendo-3m.objeto I anta//= "a anta fede". 
O actante ide~tificado pode também preced~r o verbo: 

atsianri máakukani 
/atsia(n)+ri ma+aku-ka-Qi/ 
//homem I calar(_-)se-aspecto?-31n.objeto/I ="o homem fica calado"; 

riiwi puménikani matsia 
/ri-iwi pumeoi-ka-ni matsia/ 
//Jm-flor I cheirar-aspecto?-3m.objeto I estar bom// = " a flor 
cheira bonito". 

3.5.6. Os verbos atributivos podem ser empregados adverbialmente sem 
nenhuma modificação como se pode observar no último exemplo. Para 
adjectivá-los, é necessário acrescentar uma terminação do tipo: -da+ri , 
-da+rru, -pe+ri, ou a combinação de um classificador + sufixo -i: 

atsianri inunáadari 
/atsia(n)+ri inunaa-da+ri/ 
//homem I estar triste-sufixo relativo complexo// = "(um) homem . ' 

triste"; 
ienipetti khenaite 
/i+enipe+tti khena(a)-it.a-i/ . . 
//menino I ser pobre-class. "animado"-SR!/ ="(um) menino pobre". 

3.6. Para criar um sintagma adjetival a partir de um verbo ativo, 
acrescenta-se o sufixo -ka à raíz para nominalizá-lo; a marca da ps i-, 

' 
anteposta à raíz, indica que o ator é identificado por um sintagma 
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precedente; um classificador nominal apropriado (sem sufixo relativo) 
segue o nominalizador (nom.) -ka: 

dzamama iina ipitukape 
ldzama-ma iina i-pitu-ka-pe/ 
li dois/duas-class. "feminino" I mulher I ps-fugir-norn. -class. "pluralº 
li= "duas mulheres que fogem". 

3.7. O sufixo -ta verbaliza certos nominais e cria verbos ativos bi
actanciais. Assim, -peedza "anterior" + -ta > -peedzata "empurrarº . 
Acrescentado à base de certos verbos atributivos, -ta indica que a 
qualidade ou o estado expresso pelo lexema verbal é transmitido pelo ator 
principal ao paciente: matsia "ser bom" + -ta > -matsiata: "tratar bem, 
consertar, sarar" : 

numat.siata-watsa-hià 
/nu-matsia+ta--wa+tsa--hià/ 
li Is-tratar bem--fut.--2p.objeto li= "vou tratar bem de vocês". 

Um sentido secundário de -mat.siata é "guardar" (pensando no bem-estar 
futuro): 

numat.siát.aka nuparátani nuákarru híipanakuhre "estou 
guardando meu dinheiro para ir a São Gabriel". 
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APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS 

Transcrevo aqui três textos que foram gravados na missão do lçana, 

em 1984. Cada texto é transcrito conforme as regras ortográficas 

formuladas na primeira parte deste trabalho: a tradução portuguesa, que 
segue, trata de sugerir o valor 'literário' dos relatos sem se afastar demais 

da estrutura do texto original; as glosas fornecidas pelo narrador são 

encerradas entre aspas: « ,. . Para cada texto apresenta-se a segmentação 

morfo-fonológica acompanhada por uma tradução justalinear. 

O jovem narrador destes relatos, Domingos de Souza Paiva, nativo 

de Iuiuitera no médio lçana, de pai baniwa e de mãe cubéua, domina 

quatro linguas pertencentes a quatro famílias lingüísticas distintas: o 
baniwa paterno (arawak), o cubéua materno (língua tonal da família 

tukano), o nheengatu (o «tupi» moderno, "língua geral" divulgada na 

região pelos missionários e regatões, principal meio de comunicação no 
baixo Içana) e o português, veículo dos estudos e do contato com o mundo 

externo ou "nacional".- Os três textos foram escolhidos, primeiro, por 

serem breves e, segundo, porque apresentam boas amostras das principais 
características morfológicas e sintáticas do baniwa. Outros relatos 

narrados por Domingos serão incluídos numa antologia de textos baniwa e 

nlreengatu Princesas e curupiras, atualmente em preparação. 

O título do primeiro texto: lnaimi, foi traduzido pela palavra: 

"Satanás" e, efetivamente, é o termo utilizado pelos missionários católicos 

e protestantes para representar o diabo. Na realidade, o iõaimi deste 

relato parece pertencer à categoria geral dos espíritos do mato com a 

mesma faculdade de atribuir riquezas que caracteriza o curupira 
(awakarruna em baniwa) e as mesmas tendências antropofágicas. Certos 

detalhes lembram as tradições européias: o pacto com o diabo que, 

normalmente, corresponde à troca de riquezas contra a entrega da alma e 

à possibilidade de gozar, durante um determinado período de tempo, os 

prazeres deste mundo, com a perspectiva do castigo eterno nas chamas do 

Inferno quando o pacto chegar ao seu termo. Porém, neste caso, a 
conclusão parece desmentir a afirmação de Câmara Cascudo, segundo o 

qual, nos "contos populares brasileiros, portugueses, espanhóis, africanos, 

árabes, rara ou impossível é uma vitória do Demônio. Aceitando desafio, 
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topando aposta ou firmando contrato, o Diabo é um logrado inevitável" 
(Literatura oral no Brasil, Rio, 1978, p.329). Mas, na realidade, o 
papel desempenhado pelo iõaimi corresponde mais exatamente àquele da 
comadre Morte a qual, segundo o mesmo autor, ao "contrário do 
Demônio logrado, [ ... ] é sempre vencedora" (op.cit., p.344). O modelo da 
versão narrada por Domingos parece ser do tipo do "Compadre da 
Morte" incluído por Câmara Cascudo entre Os melhores contos 
populares de Portugal (Rio De Janeiro, s.d.), onde o homem pobre, 

. . 
enriquecido graças à ajuda do compadre Morte, tratou de enganá-lo e, ao 
aproximar-se "o dia fatal, pintou os cabelos de preto, pôs umas barbas 
retintas, convidou uns amigos e começou a beber e a rir, como se fôsse 
outra pessoa". Ao não encontrar o seu compadre, a Morte desapontada 
decide levar "o barbadão bebedor". Por ser a Morte "masculina" neste 
relato, Câmara Cascudo julgou que a sua origem não podia ser portuguesa 
(p.268-270) . Uma versão mais ortodoxa, com a Morte "feminina", 
aparece na obra já citada, A Literatura Oral no Brasil (p.344-347). 
Porém o modelo europeu ao qual pertence o relato contado por 
Domingos, sofreu influência da cultura local e o comportamento do 
iõaimi corresponde ao de qualquer "demônio" amazônico: acaba 
devorando a pobre vítima. A raíz da palavra iõailili é iõai, que se 
reconhece no topônimo ihiíáipani «cachoeira do diabo•. Segundo o 
historiador Robin Wright (comunicação pessoal), os iõaimi seriam os 
fantasmas decapitados dos guerreiros inimigos que continuam vagueando 
no mato e que representam um perigo constante. o· sufixo -mi implica o 
"que já não existe mais", o morto. Contudo, os jovens do Aiari, educados 
na área sob a influência das missões protestantes, parecem lhe atribuir 
unicamente o sentido do "diabo" cristão e acham que, neste conto, há 

,. 
confusão entre o papel do iiíaimi e o do curupira. E interessante que a 
"pobreza" aqui é a falta de dinheiro que teria permitido adquerir os bens 
de origem ocidental: a «mercadoria», quer dizer, os produtos 
introduzidos na região pelos comerciantes: as panelas, as facas, os anzóis, 
etc. 

,. 
No relato seguinte, a "pobreza" é mais tradicional. E a falta de sorte 

na pesca, o pesadelo de qualquer morador da selva amazônica. O mandi 
oferece sucesso na pesca, dom mais ortodoxo dos seres sobrenaturais das 
tradições amazônicas . A troca, que propõe, lembra os contos populares 
europeus, bem conhecidos também no Brasil. Na antologia de Sílvio 
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Romero: Folclore brasileiro. Contos populares do Brasil [ 1885] 
(edição da Universidade de São Paulo de 1985, com comentários de Luis 
da Camara Cascudo), um conto do Sergipe: "O Sarjetário" começa da 
mesma maneira com o pescador que não consegue apanhar nenhum peixe. 
Aqui, também, o espírito sobrenatural, o monstruoso "sarjetário" exige, 
em troca de uma pesca abundante, que o pescador lhe entregue a primeira 
coisa que avistar ao chegar à sua casa. Evidentemente, é a filha. Da 
Camara Cascudo faz remontar esta tradição a ldomeneu, rei de Creta, 
bem conhecido pela ópera de Mozart. O resto do relato do lçana não tem 
nenhuma relaçã~ com o de Sílvio Romero e parece corresponder ao ciclo 
da "cobra grande". A conclusão é algo misteriosa e dá a idéia de um 
episódio de uma estória mais complexa. 

O terceiro dos relatos é ainda mais fragmentário; narra a fuga de 
duas mulheres através do mato sem precisar o motivo original da fuga. 
Aparecem, outra vez, os iõ.aimi, caracterizados esta vez pelo fato de 
terem duas caras, uma na frente e outra atrâs. 
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ABREVIATURAS USADAS NA TRADUÇÃO JUSTALINEAR 

1 s 'primeira pessoa singular' 
2s 'segunda pessoa singular' 
3m 'terceira pessoa masculina' 
3/ 'terceira pessoa feminina' 
lp 'primeira pessoa plural' 
2p 'segunda pessoa plural' 
3p 'terceira pessoa plural' 

abs. 'sufixo absoluto' 
adj. 'adjetivo' 
asp. 'aspecto' 
class. 'classificador' 
dep. 'dependente' 
fact. 'factitivo' 

fut. 'futuro' 
fat.nom. 'sufixo "futuro" dos nominais' -wa 
ger. 'gerúndio' 
intr. 
-KA 
nom. 
obj. 
pac. 
pass. 

• pl 
plur. 
poss. 
pot. 

. 
pnv. 
ps 
refl. 
rei. 
restr. 
SR 

'intransitivo' 
veja-se lõaimi (Nota: 3) 
'nominalização' 

'objeto' 
'paciente de uma ação já realizada' 
'sufixo ~'passado" dos nominais' -mi 

'pessoa indefinida' 
'plural' 
'possessivo' 
'potencial' 
'privativo' 

'pessoa substituída' 
'reflexivo' 
'relacionador' 
'restritivo' = "só" 
'sufixo relativo' 
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INAIMI 

1. uupi neeni aphepa atsianri 

2. inunaa riáhnikawa 

3. õámeka riukét.aka ridzarruáhnewa 

4. apáwari riawa' awakádahre 

5. riuketâka iõaimi iapidza 

6. rittatha hrimá-hrià: kua,vada inunáa-phià'? 

7. riaku hriépaka: õámeka nuukétal{a nudzarruáhne\va 

8. riaku iõaimi: nua pihriu parata 

9. pikadaa-watsa pimáakarru ipeedza apa ttuhwiáriku 

10. kaahwi-watsa pikapa, pákhame-watsa idzarruahnetti 
ihrruákawa 

11. ridzekata l{adzu rinaakapidzu 

12. théwadzuhre ria rimeeta rikapa, pákhame náhrruaka 
idzarruahnetti 

13. ridzeena-watsa apéernadzu pakaapi hámuri 

14. nunu hnutá-phià, riaku rihriu 

15. riwapeta até ria hripa apéemadzu pakaapi hámuri 

16. neeni rikaite riinu ihriu: phiwita-hnuà 
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O DEMÔNIO 

l. Antigamente tinha um homem. 

2. Andava triste. 

3. Não conseguia a sua «mercadoria». 

4. Uma vez foi para o mato. 

5. Encontrou-se com o "demônio". 

6. (Ü demônio) perguntou para ele: "Por quê você anda triste?" 

7. (0 homem) respondeu: "Não consigo a minha «mercadoria»". 

8. O demônio disse: "Eu dou prata para você. 

9. Antes de dormir, você vai deixá-la num quarto. 

10. Quando você acordar, vai ver a sua «mercadoria» amontoada (ali)". 

11. Fez como ele tinha mandado. 

12. No dia seguinte, foi abrir e viu a «mercadoria» amontoada ali no 
quarto. 

13. "Cinco anos vão-passar. 

14. Vou vir apanhar você" lhe disse (o demônio). 

15. Ficou esperando cinco anos até que (o demônio) foi pegar ele. 

16. Aí (o homem) falou para a mulher: "Corte o meu cabelo!" 
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17. hrruwit.a, rruhiiet.a-phirimaapa-iiú-ní 

18. mé'\veriku rínuina hrítani hriá iiiaimi 

19. neeni riaku: uupí-pià mariúmeni pianítami ihriu parata 

20. matsiâtsa-watsa, phiárnetsa-watsa iá núinai, riaku 

21. uupi hripa rikaapinaku 

22. uupi rideeni awakádahre neehre ria ríihíiani 

17. Ela cortou o cabelo e esfregou o corpo dele com urucu. 

18. Naquela hora, o demónio veio apanhar ele. 

19. Então ele disse; "Já faz tempo que morreu aquele a quem você deu a 
prata". 

20. "Ótimo! É você mesmo quem vai comigo" lhe disse. 

21 . Pegou (o homem) com suas mãos. 

22. Levou-o para o mato e aí comeu. 
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INAIJ\11 
SEGMENTAÇÃO MORFO-FONOLÓGICA E TRADUÇÃO JUSTA LINEAR 

• 
1. uupi neeni aphepa atsianri 

I uupi I neeni I apa-*hipa I atsia(n)-ri I 
li ser antigo I dêixis (apresentador) I um-class. "ser humano 
masculino" I homem-SR li 

2. inunaa riáhnikawa 
I inunaa I ri-a-hni-l{a-wa I 
li estar triste I 31n-ir-asp. "dispersativo "-KA-trans. li 

3. fiá1neka riukétaka ridzarruáhnewa 
I õame-ka I ri-uketa-ka I ri-dzarruahne-wa I 
li não-KA / Jm-encontrar-KA I J1n-mercadoria-jitt.1101n. li 

4. apáwari riawa' awakádahre 
I apa-wari I ri-a-wa I awakada-hre I 
li um-class. "vez" I Jm-ir-intr. I mato-rei. "alativo" li 

5. riuketâka iõaimi iapidza 
I ri-uketa-ka I iõai1ni I i-apidza I 
li Jm-encontrar-KA I «demônio» I ps-rel. "associativo" li 

6. rittatha hrimá-hrià: kuawada inunáa-phià'! 
I ri-ttatha I ri-*hi1na--hrià // kua+wa+da I inunaa--phià / 
li 31n-perguntar I 3m-ouvir--3rn.obj. li por quê I estar triste--
2s.obj. li 
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7. riaku hriépaka: õámeka nuukétaka nudzarruáhne\.va 
/ ri-aku / ri-*hepa-ka li õame-ka / nu-uket.a-ka I nu
dzarruahne-wa // 
li 3tn-dizer I Jm-responder-KA li não-KA I 1 s -encontrar-KA I Is
mercadoria-fat.notn. li 

8. riaku iiiaimi: nua pihriu parata 
I ri-aku I iiiaimi // nu-a I pi-hriu I parata I 
li Jm-dizer I «demônio» li J s-dar / 2s-rel. "benefactivo" I plata li 

9. pikadaa-watsa pimáakarru ipeedza apa ttuhwiáriku 
I pi-kadaa--wa+tsa I pi-in1aa-karru / i-peedza I apa-0 I 
ttuhwia-riku I 
li 2s-deixar-fat. I 2s-dormir-pot. I ps-rel. "anterior" I um
class. "oco" I quarto-rei. "interior" li 

1 O. kaahwi-watsa pikapa, pákhame-watsa idzarruahnetti 
íhrruakawa 
I kaahwi--wa+tsa I pi-kapa // pákhame--wa+tsa I i
dzarruahne-tti I i-hrrua-ka-wa I 
li acordar-fat. I 2s-ver li estar cheio-fat. I ps-mercadoria-abs. I ps
deitar-KA-intr.11 

11. ridzekata kadzu rinaakapidzu 
I ri-dzekata I ka+dzu / ri-inaa-ka-pi+dzu I 
li J"z-fazer I assim I 31n-mandar-no1n. -rei. "assimilativo" li 

12. théwadzuhre ria rimeeta rikapa, pákhame náhrruaka 
idzarruahnetti 
I théwadzuhre I ri-a I ri-meeta I ri-kapa // pákhame I na
hrrua-ka I i-dzarruahne-tti I 
li dia seguinte I Jm-ir I Jm-abrir / Jm-ver li estar cheio I Jp-deitar
KA I ps-mercadoria-abs. li 
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13. ridzeena-watsa apéemadzu pakaapi hámuri 
I ri-dzeena--wa+tsa I apa-*ema+dzu I pa-kaapi I hámuri I 
li 3m-passar-fat. I um(a)-class."lado" I pi-mão I ano li 

14. nunu hnutá-phià, riaku rihriu 
I nu-nu I nu-*hita--phià 11 ri-aku I ri-hriu I 
li Is-vir I ls-tirar--2s.obj. li 3m-dizer 3m-rel. "benefactivo" li 

15. riwapeta até ria hripa apéemadzu pakaapi hámuri 
I ri-wapa-ita I ••até» I ri-a I ri-*hipa I apa-*ema+dzu I pa
kaapi I hámuri I 
li 3m-esperar-asp. "durativo 11 I até/ Jm-pegar I um(a)-class. "lado" I 
pi-mão I ano li 

16. neeni rikaite riinu ihriu: phiwita-hnuà! 
I neeni /ri-kaite I ri-inu I i-hriu // pi-*hiwita--hnuà I 
li dêixis (conetivo) I 3m-falar I Jm-mulher I ps-rel. ''benefactivo" li 
2s-cortar os cabelos--ls.obj. li 

17. hrruwita, rruhõeta-phirimaapa-iiú-ni' 
I rru-*hiwita // rru-hiieta--phirimaapa--i-iu--ni I 
li 3f-cortar os cabelos li 3f-esfregar--urucu--ps-rel. "instrumento"--
3m.obj. li 

18. méweriku rínuina hrítani hriá iiiaimi 
lme+we+riku I ri-nu-ina I ri-*hita-ni I hriá I iõaimi / 
li então I 3m-vir-acab. I 3m-tirar-3m.obj. I aquele I «demônio» li 

19. neeni riaku: uupí-pià mariúmeni pianítami ihriu parata 
I neeni I ri-aku // uupi--piá I mariume-ni I pi-a-ni-ita-mi / 
ihriu I parata I 
li dêixis (conetivo) I 3m-dizer li ser antigo--asp. "perfectivo" I 
morrer-31n.obj. I 2s-dar-pac.-class. "animado masculino"-pass. I ps.
rel. "benefactivo 11 I prata li 
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20. matsiâtsa-watsa! phiámetsa-watsa iá núinai, riaku 
I matsia-tsa--wa+tsa // phiá-me+tsa--wa+tsa I i-a I nu-inai 
li ri-aku I 
li bom-res1r. --fut. li você -«rnesmo »--fut. I ps-ir I 1 s-rel. 
"associativo" li Jm-dizer li 

21. uupi hripa rikaapinaku 
I uupi I ri-*hipa I ri-kaapi-naku I 
li «já• I Jm-pegar 13m-mão-rel. "superfície" li 

22. uupi rideeni awakádahre neehre ria ríihiiani 
J uupi J ri-dee-ni I awakada-hre I *nee+hre I 
ihõa-ni I 

• r1-a I ri-

li «já» I 3m-levar-3m.obj. I mato-rei. "a/ativo" I dêixis (conetivo)/ 
Jm-ir I 3m-comer-3m.obj. li 
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INAIMI/ NOTAS 
As cifras se referem aos enunciados do texto original. 

1. uupi é empregado aqui no sentido de "antigamente"; é o começo típico 
de um relato; uupi também é utilizado adverbialmente para 
significar "já". 
A função do deítico neeni "aí" é a de 'apresentador'. Permete 
formular enunciados do tipo 'existencial'. Traduz-se por "há; tem; 
existe". 

2. Emprego adverbial do verbo atributivo: inunaa "tristemente". 
hni- é um sufixo aspectual 'dispersativo'; implica a multiplicação da 
ação no tempo e no espaço; o conjunto -a "ir" + -hni corresponde 
ao conceito expresso por "vaguear". 

3. Ainda não consegui isolar a função do sufixo -ka, talvez 'tematizador' 
nas palavras õámeka e riukétaka. Associado aos verbos, é 
freqüentemente traduzido pelo 'progressivo'; -ka é também sufixo 
de 'nominalizão'. É possível que se trate de morfemas homofônicos 
de origem diversa. Um locutor do baniwa do Aiari achou que o -ka 
de riukétaka é redundante. 
A glosa fornecida para a raíz -dzarruahne foi «mercadoria», 
definida como "o necessário para viver: roupa, panelas, as coisas 
que a gente tem dentro da casa". Como esta "mercadoria" ainda não 
existe, usa-se um morfema aspectual obrigatório -wa; -wa é 
também a base da formulação do futuro verbal e alterna com 
-karru para expressar um futuro "obrigatório" (o que haverá de 
acontecer) e a 'finalidade' (= "para + infinitivo"). O morfema 
equivalente para o passado é -mi "o que já não existe", o -k•vera 
do nheengatu . 

6. A maneira usual de expressar "perguntar" implica a ação recíproca de 
"perguntar" e "ouvir", fórmula que existe também em nheengatu: 
upurandú usendú 'pergunta ouve'. 

9. A 'anterioridade' é expressa pelo relacionador: -peedza. Quando se 
refere a uma ação ainda não realizada, a base verbal se nominaliza 
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pela adição de -karru ('futuro inevitável , finalidade' ou 
'potencialidade' em oposição a -mi 'realizado') e o prefixo 'ps' i- se 
antepõe a -peedza. 

10. Os verbos atributivos: kaahwi "acordar" e pákhame "estar cheio" 
são empregados adverbialmente; o conjunto "morfematizado" que 
expressa o futuro ao nível dos enunciados: -wa+tsa, agrega-se aos 
dois 'advérbios'. 
idzarruahnett.i é o absoluto de -dzarruahne. 

12. O prefi~o pessoal: Jp indica que idzarruahnetti é concebido aqui 
como um 'plural': o conjunto de objetos que corresponde à 
ti mercadoria". 

13. Se o baniwa tem uma combinação de raízes numéricas e de 
classificadores para enumerar até "quatro", os períodos de tempo 
mais extensos são calculados juntando os dedôs das mãos e dos pés: 
*-emadzu é um classificador que isola um dos componentes de um 
par, traduzido em nheengatu por «yepé banda•; apéemadzu 
pakaapi seria "uma das mãos de uma pessoa qualquer (pa-) 
composta de cinco dedos 11

: corresponde ao numeral: "cinco 11
• 

I 

16. -*hiwita ti cortar os cabelos ti é homófono com o verbo que significa 
"cuspir". Não é usado em toda a área baniwa e esta frase foi 
compreend.ida de diversas maneiras por um público originário do 
Aiari. 

20. Há um vasto número de morfemas aspectuais que se referem ao 
passado. Não é fácil isolar a função específica de cada um deles. 
-ina como uupi é traduzido pela glosa: "já"; parece expressar o 
sentido geral de 'acabado'. 

21. O morfema aspectual -piá é traduzido em nheengatu por -kwera. 
Representa, talvez, um 'perfectivo'; a glosa da combinação de uupi 
+ -piá foi "já faz tempo". 
-ni é um nominalizador que indica o 'paciente' ou o 'beneficiário' 
de uma ação realizada no passado. Requer um sufixo 'classificador' 
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para identificar a pessoa ou o objeto ao que se refere: cf paperra 
pianiphe /paperra pi-a-ni-phe/ = //carta 2s-dar-pac .
class. ti/olha .. // "a carta que você me deu". O equivalente para uma 
ação não realizada ou 'potencial' é -karru: inipu piakarrukha 
/inipu pi-a-karru-kha/ = //caminho 2s-ir-pot.-class. "caminho"// 
"o caminho pelo que você vai ir"; -mi, depois de um nominal, 
indica o que já não existe; se -wa é o 'irrealizado previsível', -mi é 
o 'realizado já caduco' (no sentido de "anulado"): "a casa queimada, 
a mulher defunta, o 'ex-' em geral". Associado a uma raíz verbal, 
expressa um matiz de 'mais-que-perfeito', de acontecimentos 
concluídos, já não atuais no passado narrativo; é o morfema 
aspectual utilizado nas condições irreais. Ao mesmo tempo, sugere 
uma ação "realizada com pressa, com raiva, sem consideração para 
com os demais, etc." . 

24. Observa-se a função 'conetiva' do 'deítico alativo': neehre "para aí". 
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UMÁWARI 

1. uupi neeni aphepa atsianri 

2. riade riuma riitsareta 

3. iia ríinuaka riwíni\va 

4. riukakádanaku ríipananaku riinu ikuíttani 

5. kuawada karru piinua kawini-phià º! rruaku rihriu 

6. neeni inunaa riádaka hriá atsianri 

7. apáwari hekuapi ria riuma riitsareta 

·s. neeni 'hrietteta rítani 

9. ripeeku peethe-idupe riwáwariku hriá ita 

1 O. méweriku hripa hnaá tteephe tsúuperi-idupe 

11. neeni apálvari kádzutsa ridzekatâka tsénakha 

12. neeni hriewa hriá kewite 

13. neeni riuma ríinuakani 

14. neeni kaaku rihriu hriá kuphe' 

15. máinuatsa-hnuà, riaku rihriu 

16. neeni rik~1ite rihriu: phita-hnuà pandza, phita nuíwi 

17. phietteta pítani, pituda-lvatsa píta[ni]naku, riaku rihriu 
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O SUCURIJU 

1. Antigamente havia um homem. 

2. Costumava ir pescar. 

3. Não pegava nada. 

4. Quando chegava (na casa dele), a mulher o xingava. 

5. "Por quê você não consegue pescar nada?" lhe disse. 

6. Então o homem ficava triste. 

7. Um dia, foi pescar. 

8. Aí, «alagou» a canoa dele. 

9. Jogou migalhas de beiju dentro da canoa. 

1 O. Na hora, apanhou alguns peixinhos pequeninhos. 

11. Então, outra vez, repetiu a mesma coisa. 

12. Um mandi entrou (na canoa). 

13. Aí, quis matá-lo. 

14. Então, o peixe falou para ele: 

1.5. "Não me mate!" lhe disse. 

16. Aí, falou pard ele: "Me tire agora, tire o meu aguilhão. 

17. ~Alague» a sua canoa, finque (o aguilhão) na canoa" lhe disse. 
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18. neeni-watsa piioua manupe kuphe, riaku rihriu 

19. hoeette théweoa pioukádaoaku, pidee-watsa hrruá apada 
pieoipe, kuame rruuma-watsa hrruá iúkari ikapa-phià 
rrukeõueta, riaku rihriu 

20. oeeni inuoaa ríkaare' ridia ríipanahre' 

21. õa riinua kadzu' 

22. neeni apádahre' ria t~énakha riuma riitsareta 

23. neeni ridzekata kadzu rikaitekapimidzu rihriu 

24. kadzuwériku' katbiina' apákua edai 

25. neeni' hrietteta rítani, riika ihõaoatti 

26. oeeni hurre kupbe hiéwaka rihriu -· kerrapúkuri 

27. ridia ríipaoahre' riwini-iapidza 

28. méweriku' 
piketenaídarru 

hrinikuwériku ria ríipan.ahre', 
rrukápani rrueku rikhuette 

29. neeni théwadzuhre' ridee hrruá riitu 

30. riuhweta édainaku hrruá 

31. neeni hrítaka hriewa hrruá iapidza uuoi iwáwariku 

riitu 

32. apahna mit~a iphúmitte hrruniku ríipanahre' hriá hrrí1niri 

33. neeni rruaku rihriu: pai, pikadaa pidá pitsimarre ihriu apa 
ttuhwia, rínuka pidá rikapa-phià, rruaku rihriu 

34. hu, riaku rrúhriu hrrúniri 
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18. "Então vai pegar muitos peixes" lhe disse. 

19. "Daí, amanhã, quando vier, vai trazer uma de suas filhas, qualquer 
que chegue e veja você primeiro" lhe disse. 

20. Então, ele voltou para casa com o coração triste. 

21. Assim, não tinha pegado nada. 

22. Aí, no outro dia, foi de novo pescar. 

23. Aí, fez como (o peixe) lhe tinha contado. 

24. Na hora, um banco apareceu. 

25. Aí, «alagou• a canoa. 

27. Voltou para casa com a pesca. 

28. Enquanto ia subindo (a ribeira), sua filha caçula o viu e correu ao seu 
encontro. 

29. Então, no dia seguinte, trouxe a filha. 

30. Fez ela sentar no banco. 

31. Aí, jogou o banco com ela sentada em cima, no rio. 

32. Uma semana depois, ela subiu para a casa do pai. 

33. Então disse para ele: "Pai, deixe um quarto (pronto) para seu genro; 
ele vem ver você" lhe disse. 

34. O pai concordou. 
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35. méweriku hnaá ienipettipe' naarruku nakapa uiiaihre 

36. makakhai' umá\vari ihrrua neeni 

37. déepika-inai hriníkuwa hriá umáwari makakhai 

38. hriewa rihrrua apa ttúhwiariku 

39. ríhfiaweri' ikádaani tt.úhwiariku rihriu 

40. méweriku káakupeda rihrrua neeni 

41. neeni riniduanaipe maatsi hnémaka rihriu 

42. naakhe nákana nakapa hnemáitani 

43. méweriku riaku náhriu: uupi námaatsika-hnuà 

44. pandza náhriutsa h~étaka nairrana dzahmeku-watsa 
garrapha 

'. 

45. neeni-watsa naarru nunaku 

46. nadzekata kadzu rinaakápidzu hnaá-tsakhá 
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35. Naquela hora, seus filhos desceram ao porto para ver. 

36. Um sucuriju enorme estava estirado ali. 

37. Ao anoitecer, aquele sucuriju enorme subiu (até a casa do sogro). 

38. Entrou e deitou num quarto. 

39. O sogro deixou ele no quarto. 

40. Enquanto falavam juntos, (o sucuriju) ficou deitado ali. 

41. Então, as cunhadas dele «escutavam com raiva». 

42. Quando foram, cenfocaram ele com turi• , viram e queimaram ele. 

43. Na hora, lhes disse: "Eles me fizeram mal. 

44. Agora têm de tirar duas garrafas do sangue deles. 

45. Aí, vão derramar em cima de mim". 

46. E eles fizeram como ele tinha mandado. 
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UMÁWARI 

SEGMENTAÇÃO MORFO-FONOLÓGICA E TRADl)ÇÃO JUSTAL'lm!Ã'R 

1. uupi neeni aphepa atsianri 
I uupi I neeni I apa-*hipa /atsia(n)-ri I 
li ser antigo I dêixis (apresemador) I um-class. "ser humano 
masculino" I homem-SR li 

2. riade riuma riitsareta 
I ri-a-de I ri-uma I ri-itsareta I 
li 3m-ir-asp. "habitual" I 3m-querer / Jm-pescar li 

3. õa ríinuaka riwíniwa 
I õa I ri-inua-ka I ri-wini-wa I 
//não I 3m-matar-KA I 3m-caza-.fut.nom. li 

4. riukakádanaku ríipananaku riinu ikuíttani 
I ri-uka-ka+da-naku I ri-(i)pana-naku I ri-inu I i-kuitta
ni I 
li 3m-chegar-nom.rel. "enquanto 11 I 3m-casa-rel. "superftcie 11 

/ Jm
mulher I 31n-xingar-3m.obj. li 

5. kuawada karru piinua kawini-phià·? rruaku rihriu 
I kua+wa+da I ka+rru I pi-inua I ka-wini--phià //rru-aku I 
ri-ihriu/ 
li por quê I não I 2s-matar I poss.-caza--2p.obj. li 3/-dizer I 3m
rel. "benefactivo" li 

6. neeni inunaa riádaka hriá atsianri 
I neeni I inunaa J ri-ada-ka / hriá /atsia(n)-ri / 
li dêixis (conetivo)/ estar triste I 3m-ficar-KA I aquele I homem
SR li 

75 

• 



7. apáwari hekuapi ria riuma riitsareta 
I apa-wari I hekuapi I ri-a I ri-uma I ri-itsareta I 
li um-class. "vez" I dia I 3m-ir I Jm-querer, procurar I Jm-pescar li 

8. neeni hrietteta rítani 
I neeni I ri-*hetteta I ri-ita-ni I 
li dêixis (conetivo) I Jm-«alagar,. I 3m-canoa-dep. li 

9. ripeeku peethe-idupe riwáwariku hriá ita 
I ri-peeku I peethe--i-dupe I ri-wawa-riku I hriá 1 ita / 
li 3m-jogar I beiju-ps-pedacinho I 3m-interior-rel."interior" I 
aquel(a) I canoa li 

l O. méweriku hripa hnaá tteephe tsúuperi-idupe 
1 me+we+riku /. ri-*hipa 1 hnaá 1 tteephe 1 tsuu-pe+ri--i
dupe I 
li então I Jp-tirar I aqueles I peixinhos I pequeno-adj.p/ur.--ps
pedacinho (minúsculo?) li 

11. neeni apáwari kádzutsa ridzekatâka tsénakha 
I neeni I apa-wari I ka+dzu-tsa 1 ri-dzekata-ka I tsénakha 1 

li dêixis (conetivo ) I um-class. "vez " I assim-restr. I 3m-fazer-KA I 
outra vez li 

12. neeni hriewa hriá kewite 
1 neeni 1 ri-*he+wa 1 hria I kewite I 
li dêixis (conetivo) I Jm-entrar I aquele I mandi li 

13. neeni riuma ríinuakani 
I neeni I ri-uma I ri-inua-ka-ni 1 
li dêixis (conetivo) I Jm-querer I 3m-matar-nom. (?)-3m.obj. li 

14. neeni kaaku rihriu hriâ kuphe' 

• 

1 neeni I ka-aku I ri-hriu I hria I kuphe I 
li dêixis (conetivo) I poss.-dizer I 3m-rel."benefactivo" I aquele I 
peixe //. 
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15. máinuatsa-hnuà, riaku rihriu 
I ma-inua-tsa--hnuà // ri-aku I ri-hriu I 
li priv.-matar-restr.--1 s.obj. li 3m-dizer I 3m-rel. "benefactivo" li 

16. neeni rikaite rihriu: phita-hnuà pandza, phita nuiwi 
I neeni I ri-kaite I ri-hriu // pi-*hita--hnuà I pandza // pi
*hita nu- iwi I 
li dêixis (conetivo) I Jm-falar I 3m-rel. "benefactivo" li 2s-tirar-
ls.obj. I agora li 2s-tirar I Is-aguilhão li 

17. phietteta pítani, pituda-watsa píta[ni]naku, riaku rihriu 
1 pi-*hetteta I pi-ita-ni 11 pi-tuda--wa+tsa I pi-ita-naku // 

ri-aku 1 ri-hriu I 

li 2s-«alagar» I 2s-canoa-dep. li 2s-fincar--fat. I 2s-canoa-rel. 
"superflcie" li 3m-dizer I 3m-rel. "benefactivo" li 

18. neeni-watsa piinua manupe kuphe, riaku rihriu 
I neeni--wa+tsa I pi-inua I manu pe I kuphe // ri-aku I ri
ihriu I 
li dêixis (conetivo)--fat. I 2s-matar I muito I peixe li Jm-dizer I 3m
rel. "benefactivo" li 

1 

t 9. hneette théwena pínukàdanaku, pidee-watsa hrruá apada 
pienipe, kuame rruuma-watsa hrruá iúkari ikapa-phià 
rrukeiiueta, riaku rihriu 
1 *nee+hitte 1 théwena I pi-nu-ka+da-naku 11 pi-dee-
wa+tsa I hrruá I apa-da I pi-enipe // kua+me /rru-uma-
wa+tsa/ hrruá I i-uka-ri I i-kapa--phià I rru-keõua-ita // 
ri-aku I ri-hriu / 
li dêixis (conetivo) I amanhã I 2s-chegar-nom.rel."enquanto" li 2s
levar--fat. I aquela I um-class. "genérico, redondo" I 2s-filh(o,a) I 
como I 3.f-querer, procurar--fat. I ps-chegar-SR I ps-ver--2s.obj. I 
3.f-começar-fact. li Jm-dizer I 3m-rel."benefactivo" li 
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20. neeni inunaa ríkaare' ridia ríipanahre' 
I neeni I inunaa I ri-kaare I ri-dia I ri-(i)pana-hre I 
li dêixis (conetivo) I estar triste I Jm-coração I Jm-casa-
rel. "alativo" li 

21. õa riinua kadzu' 
I õa I ri-inua I ka+dzu I 
li não I Jm-matar I assim li 

22. neeni apádahre' ria tséoakha riuma riitsareta 

23. 

I neeni I apa-da-hre I ri-a I tsénakha I ri-uma I ri
itsareta I 
li dêixis (conetivo) I um-class. "vez" (?)-re/. 11 alativo" / Jm-ir I outra 
vez I Jm-querer I Jm-pescar II 

neeni ridzekata kadzu rikaitekapimidzu rihriu 
I neeni I ri-dzekata I ka+dzu I ri-kaite-ka+pi+mi+dzu I ri-
hriu I 
li dêixis (conetivo) I Jm-fazer I assim / Jm-falar-nom. +pass. +rei. 
11 assimilativo" I 3m-rel. 11 benefactivo 11 li 

24. kadzuwériku' kathiina' apákua edai 
I ka+dzu+we+riku I kathiina I apa-kua I edai I 
li nesse instante / aparecer I um-class. "plano, alongado" / banco li 

25. neeni' hrietteta rítani, riika ihiianatti 
I neeni I ri-hietteta I ri-ita-ni // ri-ika I i-hõa+na-tti I 

li dêixis (conetivo ) I Jm-«alagar» I 3m-canoa-dep. li Jm- «colocar 
sobre» I ps-isca-abs. li 

26. neeni borre kuphe hiéwaka rihriu - kerrapúkuri 
I neeni I hurre I kuphe I i-*he+wa-ka I ri-hriu // 
kerrapúkuri I 
li dêixis (conetivo) I muito I peixe I ps-entrar-KA I 3m-rel. 
"benefactivo11 li pacu // 
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27. ridia ríipanahre' ri,vini-iapidza 
I ri-dia I ri-(i)pana-hre I ri-wini--i-apidza / 
li 3m-voltar I 31n-casa-rel. "alativo" I 3m-caça--ps-rel. "associativo" li 

28. méweriku' hrinikuwériku ria ríipanahre', riitu 
piketernídarru rrukápani rrueku rikhuette 
I me+we+riku I ri-*hiniku-we+riku I ri-a I ri-(i)pana-hre 
li ri-itu I piketemi-da+rru I rru-kapa-ni I rru-eku I ri
khuette I 
li então I Jm-subir-norn. rei. "enquanto" I Jm-ir I 3m-casa-
rel. "alativo" I 3rn-filha I últim(a)-adj.fetn. I 3f-ver-3m.obj. I 3f
correr I 3m-«ao encontro» li 

29. neeni théwadzuhre' ridee hrruá riitu 
I neeni I the\vadzuhre I ri-dee I hrruá I ri-itu I 
li dêixis (conetivo) I o dia seguinte I 31n-levar / aquela I 3rn-filha li 

30. riuh\veta édainaku hrruá 
I ri-uhwa-ita I edai-naku I hrruá I 
li 3m-sentar-fact. I banco-rei. "superficie " I aquela li 

31. neeni hrítaka hriewa hrruá iapidza uuni iwáwaril<.u 
I neeni I ri-*hita-ka I ri-*he+,va I hrruá I i-apidza / uuni
-i-wa"'a-ri ku / 
li dêixis (cone1ivo) I 31n-tirar-KA I Jm-entrar I aquela I ps
rel. "associativo" /água, rio I ps-interior-rel. "interior" li 

32. apahna 1nitsa-iphúmitte hrruniku ríipanahre' hriá hrrúniri 
I apa-hna I mitsa--i-phúmitte I rru-*hiniku I ri-(i)pana
hre I hriá I rru-*haniri I 
li um-class. "recipiente de líquidos, semana" I semana--ps-
rel. "pos1erior" / Jf-subir / 31n-casa-rel."alativo'' I aquele I Jf-pai li 
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33. neeni rruaku rihriu: pai, pikadaa pidá pitsimarre ihriu apa 
ttuhwia, rínuka pidá ril{apa-phià, rruaku rihriu 
I neeni I rru-aku I ri-hriu li «pai» li pi-kadaa I pidá I pi
tsimarre I i-hriu I apa-0 I ttuhwia li ri-nu-ka I pidá / ri
kapa--phiá // rru-aku I ri-hriu I 
li dêixis (conetivo) I 3.f-dizer I 31n-rel."benefactivo" li «pai» li 2s
deixar / citativo I 2s-genro I ps-rel. "benefactivo" l um-class. "oco" I 
quarto I 31n-vir-KA I citativo I 3m-ver--2s.obj. li 3.f-dizer / 3m-rel. 
"benefactivo" li 

34. hu, riaku rruhriu hrrúniri 
I hu li ri-aku I rru-hriu I rru-*hániri I 
li sim li 3nz-dizer I 3.f-rel. "benefactivo" I 3.f-pai li 

35. 1néweriku hnaá ienipet.tipe' naarruku nakapa uiiaihre 
I me+we+riku I hnaá I i-enipe-tti-pe I na-urruku I na-kapa 
I uiiai - hre I 
li então I aqueles I ps-menino-abs.plur. I 3p-descer I 3p-ver I porto
rel. "alativo" li 

36. makakhai' umáwari ihrrua neeni 
I maka-kha+i I umawari I i-hrrua I neeni I 
li grande-class.adj. "cobra" I sucuriju I ps-deitar ldêixis (locativo) li 

37. déepika-inai hriníku\va hriá umáwari rnal{akhai 
I deepi-ka--i-nai I ri-*hiniku-\va I hriá I un1a\vari / 1naka
kha+i I 
li noite-KA--ps-rel. "associativo" I 3m-subir-intr. I aquele I sucuriju 
I grande-class.adj. "cobra" li 

38. hrie\.va rihrrua apa ttúhwiariku 
I ri-*he+wa I ri-hrrua I apa-0 I ttuh\via-riku I 
li 31n-ent1dr / Jm-<leitar I um-class. "oco" I quarto-rei. "interior" li 
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39. rihíiá\veri' ikádaani ttíth\viaril{U rihriu 
J ri-hnáweri I i-kadaa-ni I ttuhwi"-riku I ri-hriu / 
li Jrn-sogro I ps-colocar-Jrn.obj. I quarto-rei." interior" I Jm-rel. 
"benefactivo" li 

40. méweriku káakupeda rihrrua neeni 
I me+\ve+riku I ka+aku-pe-da I ri-hrrua I neeni I 
li então I conversar-class. "plural"-.isol.= rei. "enquanto"(?) I 31n
deitar I dêixis (locativo) li 

41. neeni riniduanaipe maatsi hnémaka rihriu 
I neeni I ri-nidua-nai+pe I rnaatsi I na-*hi111a-ka I ri-hriu / 
li dêixis (conetivo) I 3rn-cunhada-plur. I estar feio I Jp-escutar-KA I 

3m-rel. "benefactivo" li 

42. naakhe nákana nakapa hnemáitani 
I na-a-khe I na-kana I na-kapa I na-*himaita-ni I 
113p-ir-ger. IJp-.cenfocar com turi» /Jp-ver I 3p-queimar-3rn.obj. li 

43. méweriku riaku nahriu: uupi námaatsika-hnuà 
I me+,ve+riku I ri-aku I na-hriu li uupi I na-maatsi-ka-
hnuà I 
li então I 3m-dizer I 3p-rel."benefactivo" li «já» I 3p-fazer mal-KA
-/ s.obj. li 

44. pandza náhriutsa hnétaka nairrana dzahmeku-watsa 
garrapha 
/ pandza I na-hriu+tsa / na-*hita-ka I na-irrana I dzama
*hiku--wa+tsa I garrapha I 
li agora I Jp-precisar I 3p-tirar-KA I Jp-sangue I doislduas-class. 
"garrafa" I garrafa li 

45. neeni-watsa naarru nunaku 
I neeni--wa+tsa I na-arru I nu-naku I 
li então-far. I Jp-derramar I lp-rel. "superfície" li 
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46. nadzekata kadzu rinaakápidzu hnaá-tsakhá 
I na-dzekata I ka+dzu I ri-naa-ka+pi+dzu I hnaá--tsakha J 

li MP-fazer I assim I MP-mandar-nom.rel. "assimilativo" I aqueles-
também li 
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UMÁ \\í ARI/ NOTAS 

2. de- é um sufixo aspectual que significa 'costume': riade "costum(av)a 
ir" · , 
-uma significa não só "querer" mas também "procurar"; associa-se 

com os conceitos de "pescar" e "caçar"; 
-itsareta é derivado de itsa "anzol": "pescar com linha e anzol". 

3. O ato de ir pescar e de apanhar peixes é expresso por -inua "bater; 
matar". Como a caça - neste caso, a pesca - ainda não se realizou, é 
necessário utilizar o sufixo 'futuro' ( não realizado) -wa. 

4. -kadanaku situa o acontecimento no tempo; -ka nominaliza, -da isola 
e -naku "sobre" relaciona. 

5. karru, variante dialectal de iian1e; kawini /ka-wini/ "possuidor de 
caça", verbo atributivo: "Por quê você não mata peixes [e se toma] 
possuidor de caça?". Exprime também o matiz de ter sorte na caça 
(ou na pesca): hnuá kawiniite /ka-wini-ita+i/ "eu sou possuidor 
de caça" ou "tenho sorte quando vou à caça"; mawini "não possuir 
caça" ou "não ter sorte na caça" . ., 

12. kewit.e /ka-iwi-ita+i/ = //poss.-«espinho»-class.adj. "peixe"// "a 
classe de peixes que têm espinhos". A tradução fornecida pelo 
narrador foi "mandi". 

14, 15. Observem o uso dos verbos atributivo: kaaku "conversar" 
(houve conversa entre eles) e ativo: -aku "dizer" (riaku). 

16. Normalmente, -iwi significa "tlor". Usa-se também para indicar o 
"espinho" ou o aguilhão de peixes como o mandi. 

19. Domingos corrigiu a gravação original e substituiu apama hrruá 
piitu lapa-ma hrruá pi-itu/ //um(a) -class. ''feminino" / aquela / 
2s-filha// = "uma daquelas filhas de você" para hrruá apada 
pienipe /hrruá apa-da pi-enipe/ = //aquelà / um(a)-
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class. "genérico" I 2s-filh(o,a) li çom o mesmo significado mas onde 

só a forma independente da marca pessoal indica o feminino. 

kuame "como?" + -ri 'SR' de iúl{ari estabelecem o conceito de 

"qualquer". Segundo Humbelino, não é possível transformar o 

sufixo relativo -ri no feminino -rru: o sufixo relativo -ri - embora 

seja formalmente idêntico com o sufixo 'masculino' - pertence à 
classe dos "não marcados" que pode se referir a qualquer ser ou 

objeto. 

20. ríkaare "seu coração" agrega-se a quase todas as expressões de 

emoção. 

23. Domingos substituiu rinaa "mand(ou)" a rikaite "fal(ou)": -mi 
"mais-que-perfeito" se introduz entre a nominalização -ka+pi e o 

relaciona dor 'assimilativo': "como ele tinha mandado" ou "falado". 

28. -eku, variante dialec tal de -*heku "correr" . 

31. -*hewa é freqüentemente usado como verbo complementar para 
exprimir um movimento "adentro" : hrítaka hriewa hrruá 

iapidza uuni iwáwariku significa líteralmente: "tirou [o banco], 

[e o banco] entrou com ela no interior do rio" = "jogou o banco 
com ela sentada em cima, no rio" . 

33 . 
. 

pidá é geralmente traduzido por paá em nheengatu: seria um 

'citativo' = "dizque". Na realidade, parece representar uma sorte de 

pontuação rítmica do relato. Contudo, na justalinear, mantenho a 
glosa pouco significativa de 'citativo'. 

37. -inai 'rei. "associativo'" é empregado aqui como 'rei. "temporal"' à 
maneira de -kadanaku. 

40. kaakupeda: kaaku 'verbo atributivo: "conversar"; -pe 'class. 
"plural'",· -da 'isolanre' (usado aqui, talvez, como índice de 

subordinação tempor&l à maneira de -kadanaku)= "enquanto" (?). 

42. naakhe : -khe é um sufixo equivalente a um 'nominalizador + 

relacionador'; tem a função de um gerúndio: "ao ir; indo". 
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-kana significa "brilhar" e. ao mesmo tempo. "fazer brilhar" ou 
"iluminar". A glosa popular é «focar» ou «enfocar». Na definição 
de Stradelli, a palavra nheengatu turí ou tury (kamarrai em 
baniwa) é: "Facho, tocha, lasca de madeira resinosa que traz o 
mesmo nome, que quei1na chammejando e serve aos indigenas para 
fachear e illuminar suas malocas nos dias de festa" (E. Stradelli: 
Vocabulario da Lingua Geral Portuguez-Nheêngatú e 
Nheêngatú-Portuguêz, Rio de Janeiro 1929). 

44. Um enunciado expressando a possessão é formulado a partir de um 
prefixo pessoal e o relacionador 'benefactivo': nahriu "para eles" 
ou "eles têm". Ao acrescentar o 'restritivo': · -tsa a esta forma, 
estabelece-se a 'obrigação': nâhriutsa "eles têm de". 
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DZAMAMA llNA 

1. neeni dzamama iina ipitukape awakádahre 

2. neeni' hnema newiki i\vánaka 

3. rruaku rrukitsi11da ihriu: waa wakapa wakahnékanai 
paawada 

4. naawa' té naa nakapa hnérrdka awiiõa 

5. naaphitte' riema aphepa ... 

6. rihriu pidá dzameema riékua 

, 
7. neeni riphumittédari riékua rikapaká-hnaà 

8. riaku rikitsienape ihriu: nuhfilérenai' panáinaha iina 

9. neeni napítuwa néekuwa 

10. tí naa nemaa hnéwawa háikunaku karikúnenaku 

11. pidzuume-hnaà naawa 

12. õa kuaka náihõari 

13. neeni rinu hriá - apaita iõaimi - makane 

14. hnerra riudza manakhépinaku 

15. neeni hrirra naphúmitte 
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DUAS MULHERES 

1. Tinha duas mulheres que fugiram para o mato. 

2. Aí ouviram gente chamando. 

3. [Uma delas] disse para a companheira: "Vamos ver, acho que são os 
. " nossos «pais» . 

4. Foram ver; treparam num uacu. 

5. Em baixo delas estava alguém. 

6. Tinha duas caras. 

7. A cara de trás viu elas. 

8. Disse para os parentes dele: "Meus irmãos mais novos, ali tem 
mulheres". 

9. Daí fugiram correndo. 

1 O. Finalmente, foram dormir dentro de uma árvore onde tinha um 
buraco. 

11. Ao amanhecer foram embora. 

12. Não tinham comido nada. 

13. Aí veio um demônio enorme. 

14. [Fugiram] dele, trepando num assaizeiro. 

15. Ele trepou atrás delas. 
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16. hrruta rinaani -- ripudu rruiiiaani 

17. neeni ria naadza 

18. naawa' mapuanáweriku 

19. té oeena naaketa nakahnékanai nadzakarénaku 

16. [Uma delas] pegou um - como é que se chama? - um ·broto• t! bateu 
nele. 

17. Então foi embora [deixando) elas. 

18. Elas foram [pelo mato] onde não tinha caminho 

19. Por fim encontraram os •pais• no povoado delas. 
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DZAMAMA llNA 

SEGMENTAÇÃO MORFO-FONOLÓGICA E TRADUÇÃO JUSTAL~EAR 

1. neeni dzamama iina ipitukape awakádahre 
I neeni I dzama-ma I iina I i-pitu-ka-pe I awakada-hre I 
li dêixis (apresentador) I dois,duas-class. "feminino" I mulher I ps
fugir-nom. -c/ass. ''plural" I mato-rei. "a/ativo'' li 

2. neeni hnema newiki iwánaka 
I neeni I na-*hima I newiki I i-wana-ka I 
li dêixis (conetivo) I 3p-ouvir I gente I ps-chamar-nom. li 

' 
3. rrua~u rrukitsinda ihriu: waa wakapa wakahnékanai paawada 

I rru-.ilku I rru-kitsinda I i-hriu 11 wa-a 1 w~-ké}pa I wa
kahneka-nai I pa-awada I 
li 3/-dizer I 3f-companheir(o,a) I ps-rel. "benefactivo" li Jp-ir I Jp
ver I I p-cpai»-plur. I pi-pensar li 

4. naawa' té naa nakapa hnérraka awiiõa 
I na--a-wa I c<até» I na-a I na-kapa I na-*hirra-ka I 
awiiõa I 
li 3p-ir-in1r. I até / 3p-ir I 3p-ver / 3p-trepar-KA I uacu li 

5. naaphitte' riema aphepa 
I na-aphitte I ri-ema I apa-*hipa I 
li 3p-rel. "inferior" I Jm-ficar I um-class. "ser humano masculino" li 

6. rihriu pidá dzameen1a riekua 
I ri-hriu I pidá I dzama-*ema I ri-ekua I 
li 31n-rel. "benefactivo" I citatif I dois, duas-c/ass. "lado" I cara li 
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7. neeni riphumettédari riekua rikapaká-hnaà 
1 neeni 1 ri-phumitte-da+ri 1 ri-ekua I ri-kapa-ka--hnaà I 

li dêixis (conetivo) I 3m-posterior-adj.masc. I 3m-cara I 3m-ver
KA--3p.obj. li 

8. riaku rikitsienape ihriu: nuhmérenai' panáinaha iina 
1 ri-aku I ri-kitsiena-pe 1 i-hriu // nu-hmere-nai I 
pa+na+ina+ha I iina I 
li 3m-dizer I 3m-parente-plur.I ps-rel. "benefactivo" li J s-irmão 
menor-plur. I dêixis (locativo) I mulher li 

9. neeni napítuwa néeku\va 
I neeni I na-pitu-wa 1 na-eku-\va I _ 
li dêixis (conetivo) I 3p-fugir-intr. I 3p-correr-intr. li 

10. té naa nemaa hnéwawa háikunaku karikúnenaku 
1 «até» I na-a I na-imaa 1 na-*he+wa-wa I haiku-naku I ka
riku-na+i-naku 1 
li até I 3p-ir I 3p-dormir I 3p-entrar-intr. I árvore-rei. "superfície" 
I poss.-"oco" (?)-class.adj."alto"-rel. "superfície" li 

ll. pidzuume-hnaà naa\va 
I pidzuume--hnaà I na-a-wa I 
li amanhecer--3p.obj. I 3p-ir-intr. li 

12. õa kuaka náihõari 
I õa / kua-ka I na-ihõa-ri I 
li não I quê/quem-KA I 3p-comer-SR li 

13. neeni rinu hriá - apaita iõaimi - makane 
f neeni I ri-nu I hriá I apa-ita I iõaimi I mal{a-na+i I 
li dêixis (conetivo) I 31n-vir I aquele I um-class. "1nasculino 
animado" I •demônioi. I grande-class.adj. "alto" li 

14. hnerra riudza manakhépinaku 
I na-*hirra I ri-udza I manakhe+pi-nal{u I 
li 3p-trepar I 3m-rel. "ablativo" I «assaizeiro»-re/. "superflcie" li 
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15. neeni hrirra naphúmitte 
I neeni I ri-*hirra I na-phu1nitte I 
li dêixis (conetivo) I 31n-trepar I 3p-rel. "posterior" li 

16. hrruta rinaani -- ripudu rruiõaani 
I rru-*hita I ri-naani li ripudu I rru-(i)õaa-ni I 
li 3f-tirar I 3m-substituto para palavra esquecida li 3m-•broto» I 3f
bater-31n.obj. li 

17. neeni ria naadza 
I neeni I ri-a I na-udza I 
li dêixis (conetivo) I 3m-ir I 3p-rel."ablativo" li 

18. naawa' maapuanáweriku 
I na-a-wa I ma-apua-na-\\le-riku I 
113p-ir-intr.I priv.-caminho-dep.-locativo cornposto+rel. "interior" li 

19. té neena naaketa nakahnékanai nadzakarénaku 
I «até» I na-a-ina I na-uketa f na-kahneka-nai / na
dzakare-naku / 
li até I 3p-ir-acab. I Jp-encontrar I 3p-•pai»-plur. I 3p-povoado-rel. 
"superftcie"ll 

91 



DZAMAMA IINA/ NO'fAS 

1. neeni, usado como 'apresentador': "há, havia; tem, tinha" ; 
ipitukape: sintagma adjetival formado a partir da raíz do verbo 
ativo -pitu; o prefixo i- 'ps' indica que o sujeito já mencionado é: 
dzamama iina "duas mulheres"; -ka nominaliza e -pe pluraliza; 
no singular, teria-se dado: apama íinarru ipitukada (genérico) 
ou ipitukama (feminino) "uma mulher que foge"; apaita at'tianri 
ipitukaita (animado; «masculino» segundo Humbelino) "um 
homem que foge". 

2. iwánaka: a nominalização não leva sufixo classificatório. 

3. -kahnékanai «pais, tios»: "os parentes masculinos da geração 
precedente". 

5. aphepa: o classificador de "animados maséulinos" substitui um 
substantivo do tipo: newiki "pessoa"= "alguém". 

8. panáinaha 'deítico "apresentador" complexo' onde reconhece-se o 
sufixo -(a)naha "aí". 

1 O. karikune •que tem oco»; talvez seja o locativo -riku "interior" que 
significa « OCO»; ka- 'prefixo possessivo'; -ne < /-na+i/ 
'classificador de objetos "altos" adjetivado'; há também a forma 
negativa: marikune «que não tem oco». 

14. manakhepi < manakhe "assaí" + -pi, sufixo que significa "árvore" 
= "pé de assaí", «assaizeiro». 

16. rinaani ripudu: -naani substitui qualquer tenno momentaneamente 
esquecida; a tradução de -pudu fornecida pelo narrador foi «broto» 
ou, por infonnantes mais recentes, «ramos novos». 

18. maapuanawériku: rnaapuana "sem caminho" ( < /-apua-na/ 'fonna 
dependente de inipu "caminho"'); -we 'sufixo nominal que localiza 
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no tempo e no espaço'; -riku 'relacionador "interior"'= "por onde 

não tem I tinha caminho". 
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SUPLEMENTO 1: 

OS LEXEMAS VERBAIS ATIVOS E ATRIBUTIVOS 





SUPLEMENTO 1: OS LEXEMAS VERBAIS 

Segue uma breve lista de lexemas verbais ativos e atributivos: para 
os verbos ativos, indicam-se entre barras obliquas as quatro formas ("Is" 

(pri1neira pessoa singular}, "ps" (pessoa substituída), "! p" {primeira 

pessoa plural) e "l p do «progressivo»" que permitem identificar a raíz e o 
acento tônico. Para o verbo atributivo, apresentam-se, sempre quando for 
possível, exemplos do seu emprego na "Jm" (terceira pessoa 
((masculina»). 

VERBOS ATIVOS 

-A "dar" /nua; ia; waa; núaka/ 

-A "ir" /nua; ia; waa*; núakawa/*(Um dos informantes considerou que 
a forma mínima é: nuawa com o sufixo marca de intransividade 
-wa e que nua significa "eu dou" . Contudo, ouve-se a forma 
isolada ria em sintagmas verbais complexos do tipo: ria riuketa 
••ele foi encontrou ... ) 

-ADA "ficar", durativo, resultativo 

nuádakawa/ 
/nuada; iada; waada; 

-AKU "dizer" /nuaku; iaku; waaku; nuákuka/; cf KAAKU 

-ANAPI "carregar na costa" /nuanapi; ianapi; waanapi; nuanápika/ 

-AHNEE "saber" /nuahnee; iahnee; waahnee; nuáhneeka/ 

-APIN ETA "pensar, lembrar" /nuapiõeta; iapiõeta; waapiõeta; 
nuapiiiétaka/ 

-APUA .. cantar" (dos pássaros)" /riapua; riápuaka/ 

-APHUA "mergulhar" /nuaphua; iaphua; waaphua; riáphuaka/ 

-ARRA "voar" /nuarra; iarra; waarra; nuárrakawa/ 
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-ARRU "derramar" /nuarru; iarru; ~·aarru; nuárruka/ 

-AHRRAA "nadar; atravessar (um rio)" /nuahrraa; iahrraa; 
waahrraa; nuahrráakawa/ > -AHRRET A /-ahrraa-ita/ 
"transportar para o outro lado" 

-A W AADA "pensar, refletir, meditar" /nuawaada; iawaada; 
waawaada; riawáadaka/ 

-A WINA "afogar" /nuawiõa . . -1aw1na waawiiia riawíõaka/ 

, 
-BAHRRUA "quebrar, arrebentar" cf BARRUME 

-DAKA "urinar" /nudaka; idaka; \vadaka; nudákaka/ 

-DANA "escrever" < "desenhar, gravar" /núdana; ídana; wádana; 
rídanaka/ ,. 

-DA W A "esconder, enterrar" /nudawa; idawa; wadawa; nudáwaka/ 

-DEE "levar" /nudee; idee; wadee; núdeeka/ 

-DENAA "remar" /nudenaa; idenaa; wadenaa; nudénaaka/ 

-DEEHN 1 "faze r , trabalhar" /nudeehni; ideehni; wadeehni ; 
nudéehnika/ 

-DEW ANA "embriagar-se" /nudewana; idewana; wadewana; 
nudewanaka/ 

-DIA "voltar, voltear" /nudia; idia; wadia; nudíakawa/ > -DIETA 
(/-dia-ita-/) "devolver" 

-DUITA "empurrar" («em qualquer direção» ) /nuduita; iduita; 
waduita; ridúitaka/ 

-DUKUNA "acender" /nudul<.uõa; idukuõa; wadul<.ufia~ 
nudukúfiaka/ 
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-DUKURA «montar» uma canoa; aparelhar uma «montaria»;. nudukura 
«estou montando canoa»; > idukuraka "montaria" 

-DZAAMI "adoecer, morrer (= agonizar?)" /nudzaami; idzaami; .. 
wadzaami; nudzáamika/ 

-DZAKA "cortar, despedaçar" /nudzaka; idzaka; wadzaka; 
nudzákaka/ 

-DZANA "cozinhar" /nudzana; idzana; wadzana; ridzánaka/; 
rrudzánaka "ela está cozinhando" 

-DZARIKET A "apagar" /nudzariketa; idzariketa; \Vadzariket.a ; 
. nudzarikétaka/ < /dzari-ka-ita-/?, cf DZARIME 

-DZA WIT A "atirar, flechar" /nudzawita; idzawita; wadzawita; 
ridzawítaka/ 

-DZEKA TA "fazer, construir" /nudzekata; idzekata; wadzekata; 
nudzekátaka/ 

-DZEENA "passar" /nudzeena; idzeena; wadzeena; ridzéenaka/ 

-EKU "correr" /nueku; ieku~ \veeku; nuékukawa/ = -HEKU 

-EMA "ficar de pé, morar, dura1ivo = -ADA /nuema; iema; weema; 
nuémaka/ > -EMETA (/-ema-ita/)" levantar" ; > -EMAHNI 
(/-ema-hni/) "passear" 

-EMIA "cheirar" /nuemia; iemia; weemia; nuémiaka/ 

-*HA TT A "enxugar" /hnuatta; hiatta; hwaatta; hnuáttaka/ 

-*HEKU, v. -EKU /hnueku; hieku; hweeku; hnuékuka/ 

-*HEMA "cozinhar na brasa" /hnuema; hiema; hweema; hnuémaka/ 
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-*HEMATHA "gritar" /hnuematha; hiemat.ha; hweematha; 

hnuemáthaka/ 

-*HEN A "dividir-se, afastar-se" /hnuena; hiena; hweena; 
hnuénakawa/; > -*HENETA < /-hena-ita/ "dividir, afastar" 

-*HEPA "responder, acreditar" /hnuepa; hiepa; hweepa; hnuépaka/ 

-*HET A "fazer entrar" /hnueta; hieta; hweeta; hnuétaka/ 
. < /-*he-ita/ "entrar" ?, cf -*HEWA "entrar" 

-*HETT A "alagar-se" /hnuetta; hiet.ta; hweetta; hnuéttakawa/ 
«está alagando»; > -*HETTETA «alagar» /hnietteta; hietteta; 
wheet.teta; hnuet.tétaka/ cf hrietteta rít.ani «alagou a canoa 
(dele)» 

-*HEW A "entrar" /hnuewa; hiewa; hweewa; hnuéwakawa/; 
< /-*he-wa-/ ? , cf -*HET A. 

-*HIKA "cavar" /hnuka; hika; hweka; hnúkaka/ 

-*HIMA "escutar, ouvir" /hnima, hnuma; hima; hwema; hnúmaka/ 

-*HIMAIT A "queimar" /hnimaita, 
hnumáitaka, hnimáitaka/ 

hnu1naita· himaita· hwemaita· ' ' . ' 

-*HINIKU "levantar-se, subir, ficar em pé", glosado freqüentemente por 
"sair" , talvez no sentido de sair da água, subir a ribeira, etc . 
/hniniku, hnuniku; hiniku; hweniku; hnuníkukawa/ 

-*HIPA "pegar" /hnipa, hnupa; hipa; hwepa; hnúpaka, hnípaka/ 

-*HIRIA "riscar" /hnuiria, hniria; hiria ; hweria; hnuíriaka 

(variante local: hnuríkaka) 

-*BIRRA "subir" /hnurra, hnirra; birra; hwerra; hnúrrakawa/ 
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-*HIRRAA "arrancar" /hnurraa. hnirraa; hirraa; h\verraa; 
hnúrraaka, hnírraaka/ 

-*HIRRAKUA "arrastar-se" («apoiando-se nos paus puxando como na 
canoa durante o enchente»); variante local -*HIRRAKA 

-*HIRRAPHITA "sofrer" /hnirraphita; hirraphita; hwerraphita; 
hnu rra phítaka/ 

-*HIT A "tirar" /hnuta; hit.a; hweta; hnútaka/ 

-*HITSI A (A) "arrastar-se no chão" /hnitsia(a); hitsia(a); 
hwetsia(a); hnitsia(a)ka/ 

-*HITSIHNA "espirrar"; hnutsíhnaka "espirro" 

# 

-*HITTAPUNI "sonhar" /hnittápuni, hnuttápuni; hittápuni; 
hwettápuni; hnuttápunika/ 

-*HIW A "cair" /hnuwa; hi,va; hwewa; hnúwakawa/ 

-*HIW AHNI "carregar" (•de ·lá para cá, continuamente, nos braços ou 
num panacu ou outra coisa») /hnuwahni, hniwahni; hiwahni; 
hwewahni; hnuwáhnika/ 

-* H 1 WJ1"'A ( 1) "cortar o cabelo" /hnuwita; hiwit.a; hwewita; 
hnuwítaka/ (não usado por alguns falantes) 

-*HIWIT A (2) .. cuspir" /hnuwita; hiwita; hwewita; hnuwítaka/ 

-IDZA "chorar" /nuidza; iidza; waidza; núidzaka/ 

-IKAA "rir" /nukaa, nikaa; ikaa; wakaa, \Vekaa; núkaaka/ 

-IMA ( l) "causar, provocar" /nima; ima; wama; nímaka/ > ímari 
"porque" 

-IMA (2) "queimar"; cf. ttidze ímakawa "o fogo queima" 
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-IMA (3) "pescar (com timbó)", cf ienipetti ímaka kuuna iíu "o 
menino pescou com timbó" 

-IMAA "dormir" /nimaa; imaa; wemaa; rímaaka/ 

-(l)NAA "mandar" /nunaa; inaa; \vanaa; núnaaka/ 

-(l)NU "vir" /nunu; inu; wanu; núnuka/ 

-INUA "bater-se, brigar, matar" /nuinua; iinua; wainua; nuínuaka/ 

--(l)NAA "bater" /núiõaa, nuõaa; iõaa; waiõaa; waõaa; nuíõaaka, 
' 

núiiaaka/ 

-IHNA "comer" /núihõa; iihõa; \vaihõa; nuíhõaka/ 
F 

-(l)HNETA "esfreger; pintar; passar sabão na roupa" /nuihõeta, 
nuhõeta; ihõeta; waihõeta, wahõeta; nuihõétaka/ 

-(l)PAA "apodrecer" /nuupa; iipa; waapa; ríipaka\va/ 

-IRRA "beber" /núirra; iirra; wáirra; nuírraka/ 

-ITA "fechar" /nuita; iita; waita; nuítaka/ 

-ITSARETA "pescar" /nuitsareta; iitsareta; waitsareta; 
nuitsarétaka/, cf ITSA "anzol" 

-ITTU "defecar" /nuttu; ittu; wettu; núttuka/ 

-KADAA ºdeixar" /nukadaa; ikadaa; wakadaa; nukádaaka/ 

-KAITE "contar, falar" /nukaite; ikaite; wakait.e; nukáiteka/ 

-KAKUHRA "jogar" /nukakuhra; ikakuhra; wakakuhra; 
nukakúhraka/ 
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-KAMU "esquentar" /nukamu; ikamu: wakamu; nukámuka/. 
cf. KAMUI "sol" 

-KANA "brilhar" · ' «focar, enfocar» /núkana· íkana· wákana· ' . ' . 
núkanaka/ 

--KAHNATA "mostrar" (desconhecido por alguns falantes de baniwa; 
cf. -HNAAT A) /nukahõata; ikahõata; wakahõata/ 

--KAHNA W A "dar de comer" /nukahõawa; ikahõawa; wakahõa\va; -nukahõáwaka/ < -IHNA "comer" ? 

-KAPA "ver" /nukapa; ikapa; wakapa; nukápaka/ 

-KAPUKU "virar; virar-se" /nukapuku; ikapuku; wakapuku ; 
nukapúkukawa/ 

-KATHA "vomitar" /nukatha; ikatha; wakatha; nukáthaka/ 

--KA WINA e pagar• /nukawiõa; ikawiõa; wakawiõa; nukawíõaka/ 

-K·A(A)HWIA "acordar" (inir.) /nukahwia; ikahwia; wakahwia; 
nukaihwiâkawa/ > -KA(A)HWJET A /-kaahwi-a-ita/ "acordar" 
(trans.), < KAAHWI "acordar" (intr.) 

-KENUA "começar" (inir.); ser o primeiro" /nuk~õua; ikeõua; 
wakeõua; nukéõuaka/ > -KENUETA "começar" (trans.) 

-KEHRRUETA "desmanchar"; nukehrruétaka (isolado) «desmanchei• 

-KEET A "partir" (melancia, etc.) /nukeeta; ikeeta; wakeeta; 
nu·kêetaka/ 

-KETTAATA "encher" /nukettaata; ikettaata; wakettaata; 
nukettaataka/ 

-KITSINDAT A "ajudar" /nukitsindata; ikitsindata; wakitsindata; 
nukitsindátaka/ < -KITSINDA "companheiro" 
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\ 

4 • • .. • # . , . 

-KUA ( 1) "bastar, caber" /nukua; 1kua; wakua; r1kuaka/ 
,. ..,. .. _. .,... .. 

-KUA (2) "estar suspenso" /nukua; ikua; wakua; ríkuakawa/ 

-KUADATA "receber (hóspedes)" /nu-kuadata; ikuadata; wakuadata; 
nukuadátaka/ < 1-kuada-ta/ (?), cf -KUADA "contracâmbio" . . . . . 

' 
' 

-KUITTA "xingar" /nukuitta; ikuitta; wakuitta; nukuíttaka/ 

-KUTSU "lavar" /nukut~u; ikutsu; wakutsu; nukútsuka/ 

-MAKA "deixar, esquecer" /numaka; im~ka; wamakal 

' -
-MANA (?); rrumáõami (Aiaii. isolado) «ela arrancou mandioca 

sem limpar depois" 

--MANETA "enganar'' /numaiieta; imaõeta; wamaiieta; 
numaõétaka/ 

' '. j,' '. l 

-MAR~A "boiar" /numarra; imarra; wamarra; numárrakawal . 

-MARRETA "engulir" /numarreta; 
numarrétaka/ 

imarr,eta; .wamarreta; 

' 1 

-MATAKA "rachar" /ouma-taka; imataka; wamataka·; oumatâkakaJ 

. 

-MÁ(A)TSIKA "estragar" /numátsika; imát.sika; wamát.sika/, 
< MAATSI 

-MA(A)TSITA "falar mal de alguém"; numatsítani (Aiari, isolado) 
"falei mal .de alguém"; < /maatsi-ta/, cf MAATSI . . . 

-MA W ADAKA "esquecer" /numawadaka; imawadaka · . . ' 
wamawadaka; numawadákaka/ 

-MERRA "torrar" /numerra; imerra; wamerra/ 
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-MEET A "abrir" lnumeeta; imeeta; wameeta; numéetakal 

-MITE "moquear" /numite; imite; lvamite; numíteka/ 

-MUTU "sair" /numutu; imuto; \vamutu; numútukawa/ 

-HME.TT A "amar; cobiçar" lnuhmetta; ihmetta; wahmetla; 
nuhméttaka/ 

-NIW A "colher, apanhar" lnuni\va; iniwa; waniwa; nuníwaka/ 

-HNU A "morder" /nuhnua; ihnua; \Vahnua; núhnuaka/ 

--NAITU "roubar" /nuõaitu; iõaitu; \Vaõaitu; nuõáituka/ 

-NAKA "tecer" /núõaka; íõaka; wáõaka/ 

-NAPA "benzer; celebrar a festa da puberdade" /nuõ~pa; iõapa; 
waiapa; nuõápaka/ 

-*NUKU "balançar-se"? > -NUKUIT A "balançar", cf. káwaare 
iõukuita paranapi (Aiari, isolado) "o vento balanÇa (as folhas 
dos) bananais" 

-HNAAT A "mostrar" (Aiari, isolado) cf -KAHN ATA 

-PANA "plantar" /núpana; ípana; wápana; núpanaka/ 

-PANA "desaparecer" /nupaõa; ipaõa; wapaõa; núpàõakawa/; 
> -PANET A ( /-paõa-ita/ 'fazer desaparecer') "perder" 

-PARRA "amarrar" /nuparra; iparra; waparra; nupárraka/ 

-PATAKA "tatear" , .e procurar, mexer» /nupataka; ipataka; 
wapataka; nupatákaka/ 

-PATU "encostar" /nupatu; ipatu; wapatu; ripátukawa/ 
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' .. . 
-PEEDZATA "empurrar-" ( • só para frente»), cf. -DUITA 

/nupeedzata; ipee<lzata; wapeedzata; nupeedzátaka/; 
< /peedza-ta/; cf -PEEDZA "frente" 

-PEDZU "amar, gostar" /nupedzu; ipedzu; wapedzu; nupédzuka/ 

-PEEKU "jogar fora, eliminar, perder" /nupeeku; ipeeku; wa.peeku; 
nupéekuka/ 

-PERRU "relampejar"; eenu iperru «deu relâmpago" = eenu híwawa 
"relampejou" (lit. "o céu caiu") 

-PIAKA "pent~ar-se'.'; /ripiakáakawa/ "estã se penteando" 

-PIDZU "varrer" /nupidzu; ipidzu; wapidzu/ , 

-PI~TA "repetir uma. ação" /nupieta; ipieta; wapieta; nupiétaka/ 

-PIIRI "enviar" /nupiiri; ipiiri; wa_piíri; nuipíirika/ 

.-PITA "tomar banho" /nupita; . ipita; wapi'ta; nupít~kal 

-PITU "fugir" /nupitu; ipit.u; wapitu; nupítukawa/ 

-PUTSUA "benzer" (do pajé) (Aiari isolado) = -.HUTSUA (Aiari 

isolado' 

-PHlA "soprar /nuphia; iphía; waphia; nõphiaka/ 

-PHUA "pisar" /nuphu~; iphua; waphua; núphuaka/ 

-RRAPA "dançar" /nurrapa; irrclpa; warrapa; nurrápaka/ 

-RRAPATHA "balançar", cf. pieta irrapathákawa "a .rede balança" 

-HRRUA "deitar" /nuhrrua; ihrrua; wahrrua; núhrruaka/ 
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-TAKHAA "cortar" (~sem arrancar») /nutakhaa: itakhaa: watakhaa; 
nutákhaaka/ 

--TAWINA "crescer" /nutawiõa; itawiõa; watawiõa; nutawíõaka/ 

-TUDA "cravar, fincar; socar em pilão" /nut.uda: ituda; watuda; 
nutúdaka/ 

-TUKHUA "quebrar" /nutukhua; it.ukhua; watukhua; nutúkhuaka/ 

-TUPIKA "brincar" /nutupika; itupika; watupika; nutupíkaka/; 
há também uma variante dialectal: -tupita: heema utupítaka 
wáapidza (Textos) "a anta se divertiu conosco" 

-TURUKA "atirar" /nuturuka; ituruka; waturuka; nuturúkaka/ 

-THIA "ferver"; uuni ithiákawa "a água está fervendo'' 

-TSAKHAA "pingar"; uuni it~háakawa "a água está pingando" 

-TSA W A ~rasgar" /nútsawa; ítsawa; wátsawa; nutsawákawa/ 

-TSIKERETA "dobrar" (Aiari. isolado) = -DZIKIMETA 
< DZIKIME 

-TSIMAKA «divertir-se, sentir-se felizes ao estar livres do inimigo,.: 
/nutsímaka; itsímaka; watsímaka/ 

-TSIPATA "trançar" /nutsipata; itsipata; wat~ipata; nutsipátaka/ 

-TSIUKA •esfregar roupa para lavar,. (Aiari, isolado): rrutsiuka "ela 
esfrega a roupa" 

-TT AIT A "poder; acabar" /nuttaita; ittaita; wattaita; nuttáitaka/ 

,. 
-TTAMUA "boiar"; rittamua "boia" (Aiari, isolado), cf TTAMUME 
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-TT ATHA "pedir; perguntar" /nuttatha; ittatha; wattatha; 
nuttáthaka/ 

-TTEWA "desmanchar-se" /nuttewa; ittewa; wattewa; nuttéwaka/; 
segundo um informante do Aiari, nuttéwaka = nukehrruétaka 

-TTUHRUA "furar" (atestado isoladamente por um informante do 

Aiari) 

-UHW AA "sentar-se"· /nuuhwaa; iuhwaa; waahwaa; nuuhwáakawa/ 

-UKA (1) "chegar" /nuuka; iuka; \vaaka; nuúkakawa/ 

-UKA (2) derrubar" /nuuka; iuka; waaka/ 

-UKET A "encontrar" /nuuketa; iuketa; waaketa; nuu}\.étaka/ 

-UKU "descascar" /nuku; iuku; waku; núkuka/ 

-U(U)KU "flechar" /nuuku; iuku; waaku; núukuka/ 

-UMA "querer, procurar" /nuuma; iuma; waama; núumaka/ 

-URRUKU "descer" /nuurruku; iurruku; waarruku; 
nuur.rúkuka\va/ 

-*W A «contar» /nuwa; iwa; wawa; n·úwaka7; assimilado pelo 

informante a -waka traduzido por «juntar», cf r'iwana-hnaà 
nawakáakawa (Textos) «chamou eles para que se juntassem»; 
> -W AKETA '~jtlntar" 

-WADZAKA "acabar" (trans.) /nuwadzaka; iwadzaka; wawadzaka; 
, 

nuwadzákaka/ > -WADZAKAAKA WA "acabar" (intr.) 

-WANA 11chamar" /nuwana; iwana; wawana; nuwánaka/ 

-WAPA "esperar" /nuwapa; iwapa; wawapa; nuwápaka/ 
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-W ATSAA "pular" /nuwatsaa; iwatsaa; wawatsaa; nuwátsaakawa/ 

-WENTA "comprar" /nuwenta; iwenta; waweota; nuwéntaka/ 

-HWIETA "espantar" /nuhwieta; ihwieta; wahwieta; nuhwiétaka/, 
cf. rihwietáakawa "espantou-se" < /-*hwiu+a-ita/'! 

-HWIU "estar com medo; ser medroso" /nuhwiu; ihwiu; wahwiu/ 

VERBOS ATRIBlJTIVOS 

BÁRR UME 11 arrebentar" ;barrúmeni "arrebentou-se" 

BITTIME "ser moído fino"; bittímeni "é moído fino" 

BÚRUME "machucar"; búrumeni "machucou-se" 

DEEPI "anoitecer"; déepini "anoiteceu 11 

DUHWENA(A) "estar sujo"; duhwena(a)ni "está sujo" ; 
cf MADUHWENA(A)"limpo" 

DURRUME "demorar"; durrúmeni "demorou" 

DZARIME "apagar-se": dzarimeka t.tidze "o fogo se apagou" 

" DZEENUNI "ser alto"; dzéenunini "é alto" 

DZiKIME "ser dobrado" ; dzíkimeni "é dobrado" > -DZIKIMETA 
"dobrar" = -TSIKERRETA (variantes dialetais?) 

EEKU "feder"; éekuni "fede" 

EEW A "estar maduro, amarelo"; éewani "está maduro, é amarelo" 

HAAKA "arder, ser picante (comida)"; háakani "arde, é picante" 

HAAMA "cansar-se"; háamani "cansou-se" 
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HAAPE "ser verdadeiro"; háapeni "é verdade" 

HAMIA "estar pesado"; hamíani "é pesado" 

HAMIHNA(A) "ser tranquilo"; hamíbõa(a)ni "ele é tranquilo"; 
antítese de MAHNEKHAI 

HAMU "estar quente"; bámuni "está quente"; 

HANIPA "ser grande" (não usado para pessoas); hanípani "é grande"; 
> -HANIPATA "aumentar" .. 

HAPE "fazer frio"; hápeni "faz frio"; hapeka nubriu "estou com 
frio"· > -HAPETA "esfriar" ,. 

' 

HARAA "estar aberto; abrir brecha"; haraani "está aberto, brechado" 

HARE "ser branco"; háreni "é branco"; > -HARETA "branquear•• 

HEKUAPI "raiar o dia"; bekuápini "raiou a madrug.ada" 

HIIKU ºnascer"; híikuni ••nasceu" = MEDZENI (variantes regionais) 

HIPITTI "ser amargo"; ·hipíttini "é amargo" 

HIPURE "ser verde"; hipúreni ••é verde" 

,. 
HUHRUME "furar"; húhrumeni "ele furou", cf. -TTUHRUA "furar•• 

HURRE ''abundar"; hurreni "abunda" 

HÚTSUME "levantar-se de repente"; usado também como advérbio: "de 
repente, rapidamente"; hútsumeni "levantou-se"; 
> -HUTSUME-T A "levantar" 
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IABUHRE "ser redondo" (usado, segundo informantes do Aiari, no· 
lçana acima de Tunuí; MADZAKAHNI no Aiari; 
MATUHREDA no Içana acima); iabúhreni "é redondo" 

IAKAA "estar longe"; iakaani "está longe" 

IAPI "ser alto; comprido" (conforme o sufixo de classe); iapini "é alto; 
comprido" 

IDZA "chover": íw..akani nestá chovendo" 

... 
IINA "estar cru"; iiõátsani (o informante não aceitou a forma: 

*íiiiani) "está cru" 

IINAI "cheirar mal, cheirar (de animal selvagem)"; íiõaini, "cheira 
mal" 

INUNAA "estar triste"; inúnaani "está triste" 

IRRAI "ser vermelho"; írraini "é vermelho", cf. -IRRANA "sangue" 

ITI A "ser preto"; íttani "é preto" 

KAAHWI "acordar" (intr.); káahwini "acordou-se" 

KAAKU "falar"; káakuni "(ele) fala" < -AKU "fala": /ka-aku/ "que 
possui a palavra", cf MAAKU 

KAAPITTA "ser, estar sujo"; kaapít.tani "é sujo"; < -UPITTA 
"sujeira", cf. MAAPITT A 

KADAWAKA"obscurecer-se"; kadawákani "obscurece" < *DA WA
KA, cf. MADA WAKA (dawákari "escondido", c/-DAWA 
"esconder") 

KADZUKHE "não ter contracâmbio" ; kadzukheni 
nada», cf. KAKUADA/MAKUADA ; nunu 
(informante do Aiari) ~ vim sem trazer nada» 
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KAI "doer"; kaini "doi" 

KAÍNIRI "casar-se" (a mulher); ·káinirinu "ela se casou"; < /ka-íniri/ 
"possuir um marido", cf. KAIN.U 

KAINU "casar-se" (o homem); káinuni "ele se casou" < /ka-inu/ 
"possuir uma mulher", cf. KÁINIRI 

KAIWI «doer»; káiwini «está doendo» ("é picante"?. cf. -IWI 
"espinho") 

*KAKAARE "não estar com seae": kakáareka-hnuà "não estou com 
sede"; cf. MAKAARE 

KAKUADA "ter valor"; kakuádani "tem valor"; -KUADA parece 
corresponder ao conceito de "retribuição" em geral, o valor 
intrínseco de um objeto ou de um gesto que implica reciprocidade: 
hospitalidade, vingança, etc.; > -KUADATA /-kuada-ta/ 
"receber alguém", cf. MAKUADA 

KANAKAI "faltar"; kanákaini "falta" < -*NAKAI?, cf. MANAKAI 

KANANI "mexer"; kanánini "mexe" < -*NANI: «rinánimi = 
riõúkhami 'as ondas criadas pela gente, os remos, etc.'; káwaare 
inánimi = káwaare iõúkhami "as ondas criadas pelo vento", cf. 
MANANI 

KANAITE "ser ladrão"; kaõáiteni "ele é ladrão" e:: *-NAITE, 
ct MANAITE; cf. -NAITU "roubar" 

~ 

KAPAIMANI "estar com vergonha"; kapáimanini "ele está com 
vergonha" < -PÁIMANI "vergonha", cf. MAPÁIMANI 

KARRENAA "estar doente"; karrenaani "ele está doente" 
< -RRENAA "dor", cf. MARRENAA 

KARRU "estar com medo"; kárruni "ele está com medo" 

112 



KATHINAA "aparecer"; kat.hinaani .. ele aparece,. < -THINAA 
"aparecimento"; cf MATHINAA 

KATTIMA .. ser alegre"; kattímani ''ele está alegre" < -TTIMA 
"satisfação"; cf. MA TTIMA 

KA WIN 1 "ter caça"; kawínini "ele tem caça" < -WIN 1 "caça" , 
cf MAWINI 

KEDZAAKU (variante de KHEDZAAKU) "ter força"; kedzáakuni 
"é forte" < -IDZAAKU "força" , cf MEDZAAKU 

KEEDZA "ser veloz, rápido" ; kéedzani "acelera" 

KEPE· "ser gordo"; kêpeni "é gordo" < -IPE "carne", cf. MEPE 

KEETTADA "estar carregado"; keettádani "está carregado" 
> -KETTADATA /ka-ittada-ta/ "carregar" < -ITTADA 
"carga, bagagem", cf MEETTADA 

KEMA (variante de KHEMA) "soar, fazer barulho, zoar"; kêmani 
"zoa"~; < *-IMA, cf. rímami "o som (dele)", cf MEMA 

KEMANA "ser pontiagudo"; kemánani "é pontiagudo" < -IMANA 
"ponta" 

KEN APE "estar com suor" ; keõápeni "está com suor"· 
' 

< -INAPE -"suor" , cf. MENAPE 

KERRAA "brilhar"; kerraani "brilha" > -KERRAATA /-kerraa-ta/ 
"atiçar" /nukerraata; ikerraata; wakerraata/ < -IRRAA 
"brilho", cf MERRAA 

KERRUA "ser bravo; zangar-se"; kérruani "é brabo" < -IRRUA: 
"ira", cf. MERRUA 

KUTSAIME "ser aleijado"; kutsáimekani "é aleijado" 
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KHEDZAAKU (variante de KEDZAAKU) "ter força"; 
< -*HIDZAKU: "força", cf HMEDZAAKU 

KHEMA (v. KEMA) "fazer barulho, soar"; khémaka (isolado) "faz 
barulho"cf. HMEMA 

, 
KHENAA ( ou, talvez, KHEENA) "ser pobre, solitário"; khenaani 

(kheenani.!) "é pobre" 

KHENAANA(A) "ser assinalado"; > -KHENAANA(A)TA "assinalar", 
< -HINAANA(A) "sinal" 

KHENIMA «ter visão antes de morrer= maraúna em Língua Geral»; 
khenimá-pia-hnuà (Aiari, isolado) "vi um fantasma" (?); apaita 
hinima(i) "um fantasma, uma visagem" , 

MAAKU "calar-se"; máakukani "fica calado" < -AKU, cf. KAAKU 

MAAPITT A "ser, estar limpo"; maapíttani "é limpo", 
cf. KAAPITT A 

MAATSI "ser feio, mau, bravo; errar"; máatsini "é ruim; errou" 

MADAWAKA "ser iluminado"; cf. KADAWAKA 

MADUA "ser de tamanho reduzido"; máduani "é de tamanho reduzido" 
> -MADU ATA "reduzir" 

MADUHWENA(A) "estar limpo"; cf. DUHWENA(A) 

.. 
MADZAKANI "ser reto"; madzákanini "é reto" 

MADZAKAHNI "ser redondo"; madzakahnini "é redondo" 

MAHNEKHAI "ser doido"; mahoekhaini "ele é doido; «anda como 
doido, bêbedo•" 
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*MAKA "ser grande": makádarini, makáiteni "é grande"; segundo 
um informante do Aiari, *mákani ·não é usado 

, 
MAKAARE - MAKAARE "estar com sede"; mákaareni "está . 

com sede", cf. *KAKAARE "não ter sede" , < -KAARE 
"coração, centro das emoções"? 

MAKUADA "não ter valor"; cf. KAKUADA 

MANAKAI "ser abundante", cf. ·KANAKAI 

MANANI "não mexer, ser tranquilo"; manánini "é tranquilo", cf. 
KANANI 

, 
MANARI "perder-se"; mánarini "perdeu-se" 

MANAITE "não ser ladrão" ; -cf. KANAITE 

, , 
MAPAINANI "estar sem vergonha"; cf. KAPAINANI 

MARIUME "morrer"; mariúmeni "morreu" 

MARRENAA "estar de saúde"; cf. KARRENAA • 

MATHINAA "não aparecer"~ cj: KATHINAA 

MATSIA "ser bom, bonito"; mátsiani "é bom, bonito"> -MATSIATA 
/-matsia-ta/ "guardar, consertar, sarar, tratar bem" /nµmatsiata; 
imatsiata; wamatsiata; numatsiátaka/ 

MATTIMA "ser desanimado"; cf KATTIMA 

MA WINI "não ter caça"; cf KA WINI 

MA WITTAKAI "estar com fome"; kaika (< KAI) mawittakai 
nuhriu "estou com fome" 
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MEDZAAKU (variante de HMEDZAAKU) "ser fraco"; 
cf KEDZAAKU 

MEDZENI "nascer"; medzénini "ele nasce" 

MEPE "ser magro" ; cf KEPE 

MEETTA "estar seco"; méet.tani "está seco" 

MEETTADA "estar vazio"; apadápana pantti meett.adádari "uma 
casa vazia"; cf KEETIADA 

MEMA (variante de HMEMA) "ser silencioso"; cf KEMA 

MEMANI "não ter ponta"; cf KEMANI 

MENAPE "não suar"; cf. KENAPE , 

MERRAA "não ter brilho"; cf KERRAA 

MERRUA "ser calmo"; cf. KERRUA 

HMEDZAAKU (variante de MEDZAAKU); cf KHEDZAAKU 

HMEMA (variante de MEMA); cf. KHEMA 

PADAHRIA "ser doido"; padáhriani "é doido" 

,. 
PAKHAME "estar cheio"; pákhameni "está cheio"; > -PAKHAMETA 

°"encher" 

PEDARIA "ser velho; adulto; maduro" ; pedáriani "é velho" 

PIDZUUME "amanhecer" ; pidzúurnekani "está amanhecendo" 

PUMENI "cheirar" (intr.); puménikani "está cheirando" 

PUTSI .A "ser molhado"; pútsiani "é molhado" 
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,. 
PHATTIME "arrebentar"; pháttimeni "arrebenta" (uma corda, etc.) = 

hárrumeni 

TAARRA "ser firme, duro"; táarrani "é duro" 

TÚKUME "estar quebrado"; túkumeni "está quebrado" 
> -TUKUMETA ccfaço quebrar», cf -TUKHUA "quebrar" 

TUUMU "ser baixo"; túumuni "é baixo;«está raso•" 

THEEWAKA "ser profundo"; theewákani "é profundo" 

TSIUME "ser rasgado"; tsiúmekani nukamítsani (Aiari, isolado) 
"minha camisa é rasgada" 

*TSU "ser pequeno, curto; estar cerca" (conforme o sufixo de classe) 
tsúuneni /tsuu-na+i-ni/ "é pequeno" (de seres humanos 
masculinos); tsúumeni "é perto" 

TTAMUME "ser leve"; ttamúmeni 
cf. -TTAMUA 

"é leve" · 
' < *TTAMU 

' 

*W ARI- "novo"; wariiteni, warídarini "é novo" (não se aceitou : 
*wárini) 

HWU IWI "ser agradável, agradar", «[ser] gostoso » ; hwuíwini "é 
agradável" (« para uma pessoa séria; animado, que conversa bem») 
> · -HWUIWIT A, cf nuhwuiwita ihíiawadatti "condimento a 
comida" 

' 
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SUPLEMENTO 2: OS CLASSIFICADORES NOMINAIS 

O inventário de classificadores nominais que segue não pretende ser 
exaustivo. A perda de uma parte dos dados obtidos durante a pesquisa não 
permite a descrição adeguada de certas formas tais como apaana //um + 

cla.ss. "grupos, bandos"// que se opõe fonologicamente a apana //um + 

cla.ss. "alto"//. As entradas se apresentam da maneira seguinte: 1) ao lado 
de cada classificador, há ou uma glosa sumária que indica as 
características gerais que atribui ou uma lista das classes principais de 
objetos que define. As glosas "espontâneas" fornecidas pelos informantes 
aparecem entre os símbolos « »; 2) seguem os números de "um" a 
"quatro" modificados pelo classificador; 3) uma breve lista de termos que 
podem se combinar com os diversos classificadores são definidos por 
glosas onde o valor semântico atribuído pelo classificador é indicado só 
quando representa uma modificação importante do sentido global; assim, 
itsa "anzol" citado na classe de palavras definidas por -pi 
//class."embrulhos, caixas"// se traduz por "caixa de anzóis"; 4) os 
exemplos ilustram o emprego dos diversos classificadores com os 
números de ''um" a "quatro" e com os "adjetivos" (derivados de verbos 
ativos ou atributivos): 

-AHNA : líquido contido num recipiente; unidade de líquido (gotas, etc.); 
água estancada; semana (período de tempo, oposto a "missa"); 

. 
«gnpes» 
/apaahna; dzamaahna; madariahna; rikuahnaaka/ 
iarakhi "recipiente que contém caxiri mais forte do que 

padzáwarru"; karittaphi "lago" (superfície redonda (-phi) 
de água estancadaJ; mitsa "semana"; naitania «parte do rio 
cercado por arreia ou pedra»; nuirrana "meu sangue"; 
padzáwarru "recipiente que contém caxiri"; pathiahwia 
"lágrima" (pa- 'impessoal'); pumeniahnai "garrafa de 
desodorante" (< /pu111eni-ahna-i/ / l"cheirar"
class."líquidos"-SR//; uuni "copo, garrafa de água"; hweetti 

. 
~gripe» 

apaahna uuni ithiakaahna /i-t.hia-ka-ahna/ = l/ps-ferver-no1n.
class. "líquidos" "um recipiente com água que ferve" 

apaahna n1itsa inunaahnai /inunaa-ahna-i/ = //ser triste
c/a.ss. "sernanlis "-SR// "uma semana triste" 
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-APA : "pássaros; objetos que voam" 
/apaapa; dzamaapa; madariapa; rikuapaaka [rikuaapaaka]/ 
bukúkuri "coruja" («com olhos gran~es» ); . dzaatte "tucano"; 

huritu "pombo"; karaka "galo"; kepireni "passarinho"; 
maari "garça"; marre "jacu" ; pimi "beija-flor" ; púupuri 
• tipo coruja» (?); wáadzuri "urubu"; waarru "papagaio" 

apaapa pimi iarrakape /apa-apa pimi i-arra-ka-pe/ = 
/lum(a)-class. "pássaros" I beija-flor I ps-voar-nom.-class. 
"plural"// "alguns (?) beija-flores que voam"//; segundo o 
informante, a diferença entre iarrakape e iarraka(a)pape 
/i-arra-ka;.apa-pel é que o primeiro indica um beija-flor 
•potencialmente voador» enquanto o segundo (com o 
classificador -apa) significa: •voando no ar» 

apaapa karaka keehweáparru (/keehwe-apa-rru/ = //ser 
choca-class. "pássaro"-SR(feminino)ll) "uma galinha choca" 

apaapa maari iuhwakaapa háikunaku (/i-uhwaa-ka-apa/ = 
llps-sentar-nom.-class. "pássaros"// "uma garça sentada numa 
árvore" 

apaapa dzaatte matsiápari "um tucano bonito" 

-APU : pau, vara, lança, etc. 
/apaapu; dzamaapu madariapu; rikuapuaka/ 
dzawithiaputti "flecha"; haikuapu "varinha"; iárawa "bambu 

fino" (cf. apana iárawa • bambu grosso»); lapi - rapi 
"lapis"; muruku "lança"; tsiparraapu "barrinha de ferro" 

apaapu muruku kemanaapu (/ka-imana-apu/ = llposs.-ponta-
class. "lança"!!) "uma lança pontiaguda" 

-DA classificador genérico, definido geralmente como "redondo" ; 
estabelece categorias de 1) seres humanos; 2) animais; 3) peixes; 4) 
formações naturais consideradas • redondas» ; 5) períodos de tempo; 
6) roupa; 7) artigos comerciais; 8) partes do corpo (redondas) 
lapada; dzamada; 1nadarida; rikuadaaka/ 
l ) newiki "ser humano, pessoa", etc.; 2) neeri "veado", etc.; 

3) kuphe "peixe", etc.; 4) hiipada "pedra "; hiipa 
"cachoeira" , etc.; 5) deepi "noite"; hámuri "ano"; hekuapi 
"dia"; keeri ( + -pi) "mês"; 6) boné "boné" ; iamakatti 
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,. 

"corte, roupa"; tsaia "saia, roupa"; 7) kamuihinana 

(/kamui-hinana/ = //sinal-sol//) "relógio"; patúa (língua 
geral: patuá) "maleta"; rradio "rádio"; tsaaku "saco la"; 8) 
hnuhrri "meu joelho"; hnuiwida "minha cabeça"; 
ikarahwetti "testículo"; nuthi "meu olho"; riehwe ''ouvo 
(dele)" 

apada hiipada makádari "uma pedra grande" 

-DAPANA : casas, edifícios 
/apadápana; dzamadápana; madaridápana; rikuadapanaaka/ 
pakadzekatakarruda (/pa-kadzekata-ka+rru+da/ = //pi

estudar-nom. "instrumento, lugar"//) "escola''; pamákari 
(talvez < /pa-imaa-ka-ri/ = llpi-dormir-nom.-SRll 
"choupana"; pantti "càsa"; tapedápana (/tape-dápana/ 
l/remédio-class. "edifício "li) "hospital" 

apadápana pantti matsiadápana "uma casa bonita" 

-EMA : «Um lado» 
/apeema; dzameema; madariema; rikuemaaka/ 
hnueni "uma das minhas orelhas"; hnuipa "um dos meus pés"; 

nuet~a "os meus dentes (superiores ou inferiores)"; nukaapi 
"uma das minhas mãos"; nuthi 11 um dos meus olhos" 

iõaimi ihriu dzameema riekua maatsiémari (/maatsi-ema
ri/ = llfeio-class. "lado 11-SR/f) "o demônio tinha duas caras 
[uma diante, outra atrás] feias" 

-ÉMADZU : objeto «que pode ser contado», associa-se essencialmente 
com conjuntos de cinco concebidos em termos de "pares" ( < -ema 
«lado» ?): mãos e pés 
/apéemadzu; dzaméemadzu; madariémadzu; rikuemákadzul 
kenakuda newiki iéemaka aõaha·! - rikuemákadzu pakaapi 

newiki "quantas pessoas moram aqui?" - "vinte (= quatro 
n1ãos) pessoas" 

madariémadzu pakaapi hrita rikhuewiaka péhmette 
/madari-émadzu pa-kaapi ri-*hita rikua+)-*hiwi
(+aka péhmette (< /apeema-*hitte,.?)/ = lltrês
class. "1nãos, pés 11 

/ pi-mão I 3m-tirar I quatro-class. "dedos, 
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flechas, etc." I outro lado// "16" (três mãos e quatro dedos 
retirados da outra) 

-*HIKU : garrafas, flautas, ossos, etc. 
/apheku; dzahmeku;. madaJlriku; ·rikhuekuaka/ 
garrapha "garrafa"; nuapi "meu osso"; p~eeruhmeki "carisu "; 

pheeruma "flauta"; phiukutti «pau debaixo do tipiti onde 
cai o caldo"; riaphiku /ri-api-*hiku/ "osso dele"; tuphii 
"acaricuara" 

apheku padzawarruna makheku (/maka-*hiku/) · "um 
recipiente grande que contém caxiri" 

-*HIP A : humano masculino 
/aphepa; dzahmepa; madahripa;,_ rikhuepaaka/ 
atsianri ••homem"; newiki "pessoa"; pedaria "velho"; tsurrarra 

"soldado"; uuwi "guerreiro"; wahrípari "jovem"; atestado 
também com ª'"akarruna "curupira"; iõaimi ~demônio» ; 

dánaimi "fantasma•• (contudo, nestes casos, prefere-se o 
classificador -ita) 

aphepa newiki khedzakuete (/khedzaku-ita ... i/ = llforte
class. "animados masculinos "-SR//) "um homem forte" 
(segundo o informante, não há uma terminação adjetival 
especial derivada de -*hipa) 

-*HIPADA : um pedaço (lexema?) 
/aphepada; dzahmepada;, ~adahripada; rikuapedaaka ('?)/ 

haiku "pedaço de pau"; paranapada "pedaço de banana" ; rienene 
"pedaço da língua dele" 

• r aphe·pada : haiku iaphipade (/iapi: .. ~hi.pada .. i/) "ut:n pedaço de 
pau comprido" 

.. ~ffIWI objetos pontiagudos em forma ·de espinhos, flechas, dedos, 
dentes, etc. 
/apbewi; dzahmewi; madahriwi; rikh.uewíak.a/ 

• i aawi ttagulha"; dúwirru "espinhott; houipa ••dedo do meu pé"; 

1 . . .hnuiphewi "dedo do meu pé"; ietsatti "dente"; 
, : · ·kapaw.i1•

1f1echa/'; nukaaphiwi , "meu dedo"; Dl!kaaphi\vida 
"ponta do meu-dedo"; nukaapi "dedo. da minha mão"; riiwi 
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"espinho (dele)" ( «mandi tem riiwi e ferra com ele; se 
pronuncia como riiwi "flor"») 

aphewi ietsatti kaihwiwi (/kaiwi-*hiwi/ //doer-
class. "espinhos"//) "um dente que doi" 

aphewi kapawi tuku.hmewi (/túkume-*hiwi/ =- //ser quebrado
c/ass. "espinhos"//) "uma flecha quebrada" 

-I : «Cachos» 
/ape (/apa-i/); dzame (/dzama-i/); madari; rikuaieaka 

[rikuayeaka}/ 
kaame «cesto feito de cipó que se carrega na costa»; manakhe "um 

cacho de assaí" 

-IA : peles, couros (lexema); objetos planos, estirados, veja-se -o 
/apaia; dzamaia; madariia; rikuaiaaka/ 
dzaawíia "couro de onça"; pidúiia "couro de lontra"; riia "couro 

(dele)" 
apaia dzaawiia maatsíiari (/maatsi-ia-ri/) "um couro de onça 

estragado" 

-IDA : a «metade» de um objeto; parte de uma coisa dividida em partes 
• • 1gua1s 
/apaida; dzamaida; madari(i)da; rikuedaaka/ 
daapa "metade de uma paca"; ihfia\vadatti "metade da comida"; 

máawirru "metade do abacaxi"; parata "metade do 
dinheiro" 

apaida rnáawirru eewakeda (/eewa-ka-ida/ = //ser maduro I 
-KA (aspecto?) / class. "1netades"I/ "um abacaxi maduro" 

-IHRI : objetos pequenos, redondos, em forma de sementes, grãos, etc. 
/apehri; dzarnehri; 1nadarihri; rikhuehríaka/ 
aatti "pimenta"; hiipada "pedrinha"; irimawa "limão" ( + -DA); 

maruíiu «missanga»; riihri "semente" (/ri-ihri/ = li Js
semente//); xumhu = "chumbo" 

apehri aat.ti kaiwídari, haakádari, haakehri "uma pimenta 
picante" (kaiwi = /ka-iwi/ "que tem picante" > "que pica, 

que doí"; haaka "queimar") 
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-IT A : definido como «animado masculino», possui talvez uma extensão 
metafórica de "animado" em geral; aplica-se a diferentes classes de 
objetos definidos igualmente por outros classi~icadores; é 
c lassificador preferencial de insetos e peixes (com restrições 
estabelecidas pela forma do objeto classificado) 
/apaita; dzamaita; madari(i)ta; rikuetaaka/ 
1) newiki "pessoa" e todas as outras palavras da classe -*hipa; 

2) awakarruna "curupira"; dánaimi "fantasma"; iõaimi 
• 

«demônio»; 3) daapa "paca"; heema "anta" ; oeeri "veado" 
(e os demais animais da classe -na); 4) kerruaite (/kerrua
ita-i/) "guerreiro" ; mariumétemi (/mariume-ita-i-mi/) 
"cadáver" (estados ou qualidades associados com uma pessoa 
pelo acréscimo do sufixo -ita+i a uma raíz verbal atributiva); 
5) kuphe "peixe"; kerrapúkuri "pacu" (peixes em geral, 
segundo a forma); 6) kepireni "passarinho" ; ttiripi 
"andorrinha"; waarru "papagaio" (todos os pássaros 
definidos preferencialmente por -apa); ~ 7) ainidzu 
"carapanã"; kuuhwe "saúva"; makarn "borboleta" (os 
insetos em geral); 8) dzaaka "camarão" ; kaatsi 
"carangueijo"; kátsiri "jacaré" ( + -kha); 9) kamui "sol"; 
keeri "lua" (seres míticos, «como se fossem animais 
masculinos»); 10) dzuuka "machado" ; hinurru "corda para 
atar rede"; mariie "faca "; matseta (< esp. machete) 
"terçado"; ttiiwe "remo" (instrumentos fabricados e usados 
(animados ?)pelo homem); 11 ) parramarita "diadema"; 
riipanaita (/ri-ipana-ita/ = l/3m-casa-class. "chapéu, 
tampa"//) "tampa de panela"; tsapewa (<chapéu) "chapeu" 

apaita dakatta ittaite (/itta-ita-i/ = "preto-class. "peixes "-SR//) 
"um peixe elétrico preto" 

-KU : tecidos 
/apaku; dzamaku; madariku; rikuakuaka/ 
eenikaria "tela de aranha (eeni)"; kumariaku "tecido feito de 

tucum (kumaria)"; nuarruphe "meu cubertor" ; pieta "rede 
(para dormir)"; ttawariku "tec ido fe ito de a lgodão 
(ttáwari)"; tuuda "rede (para pescar)"; tuudaku "tecido", 
com sufixo -ku ; tuudamaka «qualquer tela» = tuuda + 

sufixo -amaka "roupa, cortes"; segundo um dos informantes 
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tuuda, tuudamaka, eenikaria sao associados 
principalmente com o classificador -amaka (apamaka 
eenikaria "uma tela de aranha") enquanto -arruphe 
·"cobertor" seria mais natural com -phe ou -da (apaphe ou 
apada iarruphetti "um cubertor") 

apaku pieta irraiku "uma rede vermelha" 

-KUA : objetos longos planos 
/a1>3kua; dzamakua; madarikua; rikuakuaka/ 
aada "ralo"; dzakare, dzakarekua "povoado"; edai "banco" ; 

hiipakua (< /hiipa-kua/) "rochedo; pedra plana longa"; 
kaida "praia"; medza (< mesa) "mesa"; puari (< fr. 
"poêle"?) "forno" 

apakua dzakare iakakue (liaká-kua-i/) "um povoado distante" 

-KHA : objetos com forma de cipó, cobras, cordas, caminhos, etc. 
/apakha; dzamakha; madarikha; rikuakhaaka/ 
dapi "cipó"; aapi "cobra"; dakatta «peixe elétrico»: eenikaria 

"tela de aranha"; bnunurru "corda"; inipu "caminho"; 
iõawapu "igarapé"; itsakha "linha para pescar" < itsa 
"anzol"· kumariakha "fio de tucum" < kwnaria "tucum"· ' . ' 
ttáwari "linha de algodão"; ttawarikha = ttáwari; 
umáwari "sucuriju"; uuni "rio" (< "água") 

apakha hiwihri kerraakhai /apa-kha hiwihri kerraa-kha+i/ 
= llum(a)-class. "cipós" I estrela I brilhar-c/ass. "cipós"-SRll 

apakha aapi mariumekhai "uma cobra morta" ( < mariume 
"morrer") 

apak.ha hnunurru iapikhai "uma corda comprida" 

-MA : seres femininos, pares 
/apama; dzamama; 1nadarima; rikuamaka/ 
íinarru "mulher" ; paitadua "freira"; pedaria "velha" ; 

wahríparru "mulher jovem" li meia "par de meias"; pila 
"par de pilhas"; tsapatu "par de sapatos" 

aparna íinarru matsiádarru I matsiámarru "uma mulher 
bonita" 

apama pedaria imutukama "uma velha que sai" 

127 



apama tsapat.u wariperi / warímari "um par de sapatos novos 
(waríperi /wari-pe-ri/ = l/novo-class. "plural"-SR/I; 
warimari /wari-ma-ri/ = llnovo-class. "pares"-SR/f) 

nuwenta apada mitsiri hamúdari "comprei um assado quente" 
nuwenta apama mitsiri hamumari "comprei um par de 

(pedaços de carne) assados quentes" 
nuwenta apama kuphe mitsi éekuperi "comprei um par de 

peixes assados podres" 
apada meia "uma meia"; apawata tsapatu "um sapato" 

(cf. -wata). 

-MAKA : corte; roupa, tecidos planos que podem ser dobrados 
/apamaka; dzamamaka; madarimaka; rikuamaaka/ 
ainidzumaka ( < ainidzu "carapanã") "mosquiteiro"; iamakatti 

(/i-amaka-tti/) "corte (tecido),' roupa"; tsaia ( < saia) "saia; 
roupa"; tsiparramaka ( /tsiparra-maka/ = I /ferro, 
alumínio, metal em geral-c/ass. "tecidos"/!) "tela para cercar"; 

1 

tuudamaka (/tuuda-maka/) "tecido"; segundo um dos 
informantes -arruphe "cubertor", iamakatti "corte, roupa", 
kamil4ia "camisa", tuudamaka "tecido", tsaia "saia, roupa" 
se classificam também (de maneira preferencial?) com -PHE 
e -DA (apaphe iamakatti, apada iamakatti, etc.) 

apamaka nuiamaka uupimakemi (/uupi-maka-i-mi/ = 
/lantigo-class. "roupa"-SR-sufixo pejorativo = velho, caduco, 
etc.li) 

-NA : definido como classificador de objetos «altos•, parece referir-se a 
objetos que ficam em pé: árvores, seres humanos, animais 
/apana; dzamana; madarina; rikuanaka I 
aatti "pé de pimenta"; atsianri "homem"; daapa "paca"; haiku ou 

haikuna "árvore"; heema "anta"; manakhepi "pé de assaí''; 
padzawarruna "recipiente que contém caxiri"; paniatti 
"planta"; tsiinu "cachorro" 

apana haiku iapine (/iapi-na-i/ - l/alto-class. "objetos altos"
SRll) "uma árvore alta" 

-PA : embrulhos, caixas 
/apapa; dzamapa; madaripa; rikuapaaka/ 
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itsa "caixa de anzóis"; kiniki "panacu de maniua"; kuphe 
"embrulho de peixes"; paperra ( < papel) "embrulho de 
papel"; paritu ( < palito) "caixa de palitos"; tsaia ( < saia ) 
"embrulho de roupa" 

apapa itsa pàkhamépari /apa-pa itsa pákhame-pa-ri/ = 
//um(a)-c/ass. "caixas" I anzol I ser chei(o,a)-class. "caixa"// 
"uma caixa cheia de anzóis" 

a papa paperra tsiumépari "um embrulho de papel rasgado" 

-PA W A : «outro, longe» 
/apápawa; dzamápawa; madarápawa; rikuapawaaka/ 
inipu "outro caminho distante"; uuni "outro rio distante"; 

iõawapu "outro igarapé distante" 
apápawa uuni makapáwani "um outro rio grande distante" 

-PE : especificador de pluralidade, em alguns casos, substitui o genérico 
-da (talvez "singulativo"), noutros acrescenta-se como sufixo a 
outro classificador: 
apada hiipa matsiádari "uma cachoeira bonita"; apadape hiipa 

matsiáperi "muitas cochoeiras bonitas" ; apada amana 
ittádari "um boto preto"; apadape aIDana ittáperi "muitos 
botos pretos" mas, segundo um informante do Aiari, apada 
biipada makádari "uma pedra grande"; apadape hiipada 
makadaripe (*makáperi) "muitas pedras grandes"; segundo 
o mesmo informante, matsiáperi "bonitos" é "plural 
coletivo" enquanto matsiadaripe refere-se a um conjunto de 
indivíduos considerados "bonitos" isoladamente. 

aphepa "um(a pessoa)" ; aphepape "muitas pessoas" («um por 
um•) 

apakha kuuhwe "uma fila de formigas"; apakhape "diferentes 
filas (de formigas, etc.) 

apakuape "séries de mesas, etc." 
apawape "muitos (buracos)" 

-PEKU : caminhos (terrestres e aquáticos) 
/apapeku; dzamapeku; madaripeku; rikuapekuaka/ 
inipu "caminho"; iõawapu, iõawapupeku "igarapé"; kuuhwe 

iapúa "caminho dos peixes"; uuni, uunipeku "rio" 
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apapeku inipu iawakapeku (/i-awa-ka-peku/ = llps-ser 
cerrado, denso, compacto, recuperado pelo mato-nom.

class. "caminho"//) "um caminho cerrado" 
ap-dpeku uuni makapeku "um rio grande" 

-PENA : acrescenta-se a outro classificador para dar o sentido de um 
plural restringido: "alguns" 
apadapena hiipada ittáperi "algumas pedras pretas" 
apawapena "alguns (buracos)" 

-PI : ossos, flautas, canas, etc. 
/apapi; dzamapi; madaripi: rikuapíaka/ 
iapuruttu "flauta grande"; keeri (só no sentido de período de 

tempo) "mês"; maapa "canà"; mawipi "zarabatana'~; 
múkawa "espingarda" (da língua geral); tirruripi "tipiti" 

apapi tirruripi huhrumepi "um tipiti furado" ( < huhrume 
"furar" ' 

apapi maapa hipuhrepi "uma cana verde" / 
apapi keeri iapipi "um mês comprido" 

-PUKU : objetos preparados para ser carregados 
/apapuku; dzamapuku; madaripuku; rikuapukuaka/ 
dapi «cipó forte para amarrar pau das casas•; dupitsi "peneira"; 

idehõapukutti «cipó enrolado e amarrado nos pés para 
poder trepar nas árvores•; ítsiri •quartos de animais ou 
vários animais amarrados com cipó•; kuphe •peixes enfiados 
num cipó enrolado para carregar»; parana "bananas 
carregadas em cesta (-puku aplica-se a qualquer fruta 
carregada de esta maneira)"; tirruri "cumadá" 

apapuku idehõapukutti taarr~puki (/taarra-puku-i/) ou 
taarrapuku "um idehiíapukutti sólido" 

-PHE : folha; objetos planos, sem espessura, que podem ser dobrados 
como cartas, cortes (roupa, tecidos), etc. (lexema) 
/apaphe; dzamaphe; madariphe; rikuapheaka/ 
iamakatti "corte" (tecido); nuarruphe "meu cubertor"; panaphe 

"folha (de uma planta)"; paperra "papel, carta"; paranaphe 
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"folha de banana" ; retsu (< lenço) "lenço"; riphe (/ri-phe/ 
= l/3m-folhalf) "folha" (em geral); tsaia "saia; roupa" 

apaphe riphe hipurephai "uma folha verde" 

'-PHI : espaço grande, aberto, redondo, cavo ou plano segundo o caso 
/apaphi; dzamaphi; madariphi; rikuaphiaka/ 
héeõami "roça abandonada"; karitta "lago" ; karittaphi "lago de 

âgua estancada"; kiniki 11 roça 11
; matsiaphi ( < matsia "ser 

bom, bonito") 4(campo limpo»; riana /ri-anal "poço"; 
rinumawa /ri-numa-wa/ «buraco grande no chão» 

apaphi kiniki (i)imakaphi /i-i1na-ka-phi/ = //ps-queimar
nom.-class. "superficie aberta, redonda" li "u1na roça que 
queima" 

rikuaphiaka kiniki (i)imakape /i-ima-ka-pe/ = l/ps-queimar11
-

nom.-class. "plural"// ou iirnakaphipe "quatro roças que 
queimam" 

-HRRA : bosta 
/apahrra; dzamahrra; madarihrra; rikuahrraka/ 
-ihrra "bosta" : núihrra "1 s"; piihrra "2s"; riihrra "Jm" ; 

rrúihrra "3/'; waihrra "l p"; iihrra "2p" ; naihrra "Jp" ; 
paihrra "pi" 

apahrra heema iihrra uupihrrarimi (/uupi-hrra-ri-mi / = 
l/velho-class. "bosta "-SR-partícula pejorativa: "caduco"//) 
"uma bosta de anta velha" 

-THE : frutas 

/apathe; dzamathe; madarithe; rikuathéaka/ 
aatti "pimenta" ; haikuthe "fruta da árvore" (« redondinhas »); 

phirimaapa "urucu"; waiawa ( < guayaba (esp.)?) "goiava" 
apathe aatti madzakahnihri (cf. -ihri) / madzakahnithe "uma 

pimenta redonda" 

1!.. W A ( 1) : buracos, brechas, etc. 
/ápawa; dzámawa; madárawa; rikuawaiaka/ 
hiipadaphi 4( buraco na pedra »; -numa "boca" ; -numawa 

"buraco"; panttinuma "porta (boca da casa)" 
ápawa hiipadaphi theewakaphi "um buraco profundo" 
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ápawa inumatti haráiawa "uma boca aberta" 

-WA (2): acrescenta-se aos outros classificadores para expressar "outro 
da mesma categoria que se encontra •mais além» do primeiro" 
apáanawa daapa "outro grupo de pacas"; apádawa hiidapa 

"outra pedra"; apámawa íinarru "outra mulher"; 
apapékuwa inipu "outro caminho"; apápiwa keeri "outro 
mês"; apápuwa iitsapu "outro caniço"; ápawa ita "outra 
canoa"; apawáhriawa hámuri "outro ano"; apáwawa 
haráiawani "outra brecha"; apébriwa aatti "outra 
pimenta"; aphépawa newiki "outra pessoa" 

wahriutsa wáamaka apáanawa daapa "temos de procurar outro 
bando de pacas" 

-W AHRIA : período de tempo cíclico 
/apawabria; dzamawahria; madariwabria; rikuawahríaka/ 
hámuri "estiagem" > "ano"; idzániri ( < idza "chuva") "época das 

chuvas"; karidzamai «época de jejum»; õewia "inverno"; 
piipiriániri (< píipiri "pupunha") "época das pupunhas"; 
uuníiaa (= idzániri) "tempo das águas" 

apawahria hámuri matsiawahria "um ano bom" 

-WANA : «divisão fina» 
/apáwana; dzamáwana; madaríwana; rikuawanaaka/ 
kuphe "posta fina de peixe"; máawirru "fatia fina de abacaxi"; 

riipe "talhada (?) de carne" 
apáwana dzaapa makáwana "uma posta grande de tucunaré" 

-W ARI : vez, ocasião 
/apáwari; dzamáwari; madaríwari; rikuawaríaka/ 
hámuri "ano, estiagem"; hekuapi "dia''; keeri "mês"; mitsa 

( < missa) "semana" (estes termos associados com o 
classificador -wari se referem a acontecimentos epecíficos no 
passado; para referir-se a "períodos de tempo" (duração) 
emprega-se -da: apada hekuapi "um dia" ou também -pi 
para "mês": apapi keeri "um mês" e -ah na para "semana": 
apaahna mitsa "uma semana") 
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apáwari hekuapi matsiadawaka (ou: matsiadawakaríapi) 
"um dia bonito" 

-WATA : < raíz lexical: -wata "curuatá de certas palmeiras, cachos, 
bainhas, etc." · 
/apawata; dzamawata; madariwata; rikuawataaka/ 
manakhe "curuatá de assaí''; parana "cacho de bananas"; píipiri 

"curuatá de pupunha" ;tsapatu "sapato"; wéettiri "curuatá de 
inajá" 

apawata wéettiri eewawate (/eewa-wata-i/) "um curuatá de 
inajás maduros" 

apawata tsapatu wariwate (/wari-wata-i/) "um sapato novo" 
(trata-se de um sapato isolado; um par de sapatos é apan1a 
tsapatu, cf. -MA) 

-e: objetos ocos, em geral: cuias, canoas, quartos, etc.; associa-se 
freqüentemente com o classificador -ia "pele" para indicar 
«ausência de profundidade, [objetos] estirad[os] como couro» 
lapa, apaia; dzama, dzamaia; madara; rikuaiaakal; é 

extranho que madari- + e não produz a forma *madari 
(madari é madari- + -i = //class.«cachosi.//); o infonnante 
tampouco aceita *madariia 

apa ita mákari lapa-o ita maka-o-ri/ ou apaia itaia 
makáiari lapa-ia ita-ia maka-ia-ril "uma canoa grande" 

apaia ita tukuméiari, haráiari /túkume-ia-ri haraa-ia-ril 
"uma canoa quebrada, brechada" 

apa ttuhwia makattuhwia lapa-o ttuhwia maka-ttuhwial ou 
makattúhwiari /maka-ttuhwia-ril "um quarto grande" 

apa ttuhwia imeetakattuhwia /i-meeta-ka-ttuhwia/ = /lps
abrir-nom.-class. "quartos"// "um quarto aberto" 

apa iteni tsúuiari lapa-o ita-*eni tsuu-ia-ril "uma canoinha 
pequena" 

apa ita ittáiari lapa-o ita itta-ia-ri/ "uma canoa preta" 
apa aatta buruméiari "uma cuia fragmentada" 
apa ou apaia idukuraka ou idukurakaia "uma «montaria»" 

(•canoa comum com uma ou duas tábuas a ambos lados»), 
< -dukura "«montar» uma canoa" 
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Baniwa. Através de experiências 
de campo somadas a dados de 
informantes, o autor coletou os 
dados necessários para 
estabelecer neste trabalho o 
inventário dos fonemas da língua 
e apresentou os símbolos 
gráficos apropriados para 
transcrevê-los. 
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