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A Conjun~ao Nhum 
na Narrativa Apinaje 

HELEN E. WALLER 

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

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

Como moldura para as diversas classes de informa-
9ao ao n1vel discursive aqui apresentadas, adotaram-se as 
seguintes definic;oes de Grimes (197 2) 4 • Ele dist in gu e 
dois tipos fundamentais de informac;ao discursiva: evento 
e nao evento. 
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Os eventos sao acontecimentos OU agoes executadas 
pelos participantes que adiantam o enredo principal da 
narrativa. Os nao-eventos sao a montagem, a informa9ao 
de segundo plano e a colateral. 

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

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

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

1) 1.Amri 'ixi pe Kuniim 5 • 

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

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

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

eles cmza so com preto porque 

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

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

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

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

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

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



'o nhum va me 
com dual pl. 

mjen) 8 

marido) 

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

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

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

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

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

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

FormulaI 9 : c
1 

+ c
2 
~ c

1 
+ nhum + c

2 
condi c;oes relevantes 

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

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

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

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

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

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

1.1. Mudan~ de sujeito. 

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

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

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

- suj. co-ref. com C1 

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

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

'Eu atirei nele e ele caiu. ' 

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

pumu ne) 
olhava e) 

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

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

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

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

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

10 



7) C1 
Kot ka 

...... 
ri kupe 

C2 
nhiim prot ket 

fut. 
...... 

voce to car correr neg. 

(ne arr xa.) 
(e ficar parado) 

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

kot ka va axirerek 
...... 

voce dual fraco mas se 
...... 

'Se voce for fraco 

C2 
nhum me 

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

eles vao matar-nos com a agua. ' 

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

9) Cl 
Tanhum me 

pl. 
t amri vakoja porn -entao quati se 

. -pix no. 

. 1r 
afastar 

pa 
terminar 

C2 
nhum kentija 

pedra 
, 

so ficar 

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

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

~ ... 
panh1ta mat .•. 
mdio soltou 

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

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

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

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

, 
animal todos coelho e so 

' -'vyr mo • . a ir 

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

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

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

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

- -na me 
que pl. 

'are? 
disseraro 

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

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

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

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

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

eu eu-correr voce r1r 
..... 

1 Eu corri e voce riu. 1 

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

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

A A 
1 Eu surrei voce e voce chorou. ' 

12 



Nos exemplos 15) e 16), C1 tern sujeito da segunda 
pessoa e C 2 da primeira. 

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

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

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

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

mim-a la var voce meu para eu 

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

voce-a pa gar 

'Voce lavou minhas roupas e eu lhe paguei.' 

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

1 7) C1 
Na kaga ixpumu 

cobra me-viu 

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

1 A cobra me viu e eu corri. ' 

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

cachorro me -mordeu 
pa muv. 
eu choro 

'0 cachorro me mordeu e eu chorei. ' 

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

19) c 1 
Na Pegi 'prot 

Pegi correu 

...... 
une . 

....... 
voce pegar 

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

20) c 1 
Na vako p[ 

quati matou 

~ 

um1 . 
...... 

voce assar 
. ...... 

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

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

A. 

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

Exemplos problematicos rela cionados a R egra 1 : 

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

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

. , 
Jacare ambos olho dentro e 

' 'kanhvy. 
furar 

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

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

'Entao eles dois mataram o jacare.' 

22) C1 
•Amri - pyk ' - • A. 

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

causativo . ir 

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

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

para cima jogar 

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

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

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

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

+ cola t. + realidade 
corres. 
com C1 

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

- A tri9ao de referencia subj etiva. 

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

sentar 

A -ket ne. 
negativo 

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

C 2 (realidade) 
Nhum keve ma akunr 

embora caa tinga 

kama ari mra .•. 
em pas sear 

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

mdio com marido nega tivo 

r Eles nao se casavam com ind:lgenas. I 

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

so animais com dual plural marido 

1Casavam com animais.' 

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

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

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

"' -ket ne. 
negativo. 

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

C2 
Nhum va 

dual 

"' -ket ne. 
negativo 

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

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



1. 3. Montagem e nao-montagem. 

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

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

Regra 3 11
: C1 + 

ex. montagem -e><montagem 

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

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

26) 

27) 

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

kato. 
vem 

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

C3 
1Amri nhum va prot. 
entao dual correr 

'En tao os dois correram. ' 

c 
11-mri ne 
(entao e 

Cs_ 

ve kuri no. Nhum 
, . 

proxuno deitar 

- - ... nhum ma 
embora 

orkvy 1vyr •.. 
casa a 

c2 
apka'ti 
amanha 

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

e dual proximo sentar-ate-tarde 

C2 
apka'ti 
amanha 

'amri nhum -en tao 

amnhijare ..• 
si mesmo-dizer 

C3 . ...... 
no Jaret 
pronto 

ne vakam 
e dual-a 

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

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

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

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

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

novamente 
Ai 

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

± nhum + B2 

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

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

r/J A2 
Vanhme me va 
Vanhme e dual 

ficaram 

arfk . 
ficaram 

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

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

A2 
:.... 

prek -rum •Amri par 
en tao 

, 
arvore al ta de 

prot ... 
corr em 

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

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

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

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

Ai 
'amri 
en tao 

-ne ve 
e 

akij. 
chamar 

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

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

~ A2 
Kre kama akij 
buraco em chamar 

B2 
nhiim apu 
provavelmente 

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

kuma ... 
ouvir 

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

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

34) 

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

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

A2 
Nhum kam 'o kato ... 

para el e tirar 

1Ele o tirou (irmao) ... 1 

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

coelho 
. , 

ca bra Ja ir e 

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

fruti'fer~ embaixo sen tar sua arvore 

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

..... 
pe 
de 



Nhum 
BL 
nhiaxytita 
ca bra 

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

sua arvore frut1fera 

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

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

. , 
de Ja e Ja , 

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

frutffera embaixo sen tar sua arvore 

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

ca bra 
, 

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

frut1fera a ir 

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

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

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

de '2R plano) 
+ nhum + c 2 

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

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

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

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

suj. de C1 

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

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

+nhum 
Nhiim xe 

-ne o 

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

+ 29 plano 
ve panh[ja pl ne 

{ndio ma tar e 

' -kvy ne o pOJ . . . 

kutu 
carregar 

e com ir e com v1r 

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

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

e com vir ele {ndio ma tar 

ne 0 mraja kama 
e com a.ndar porque 

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



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

. , . subir en tao e Ja ir e e 

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

alguma coisa ficar en tao Ja 

- A. -amnhinhpex mex ne. 
fazer bem 

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

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

- A. , 

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

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

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

suj. de c 1 

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

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

• 

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

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

'Nao vi a babac;u pega-lo. 

va ra 
dual ja 

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

40) 

, 
arvore muita em eles entrar 

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

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

c 
1Xmri pa kam: 
entao eu a ele 

+ 0 + explica<;ao 
'Amri 'ixi 

Mo na me 'are? 
o que pl. disseram 

pe Kun um. 
en tao nome chamar Kunum 

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

41) C1 
... Krokrokkjere ve apu krokrok 

nome provavelmente quati 

pix kam. , 
so como 

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

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

42) C1 
"An pa ato 

..... 
o. k. eu voce 

-amuxu 
es condo 

• 

+ '/J 
- _, 

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

ke ap1nho poj 
para que cunhado chegar 

pa kam 
eu com 

• 



• 
• - II ixkaper ... 
ele falo 

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

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

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

para comer 

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

44) C1 

45) 

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

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

anhyrma 
logo 

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

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

C1 
"Ma 
embora 

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

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

para que depressa fa9a 

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

3. CLASSES RESIDUAIS RECONHECfvEIS. 

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

'Amri nhiim kam : 
a ele 

47) 

Porn te ne kato. 
Embora ir e sa1r 

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

c 
•Amri - ;"" 

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

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

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

• • • 

nhum 

te. . ir 

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

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

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

48) 

26 

( 1.Amri 
c 

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

cipo com a si -a tar terminar 

C2 
1.Amri ne 
entao e 

'panh mry paroa1fkja nhlim 15 

depois animal chifrudo 

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

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



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

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

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

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

Seu machado el e segurou e ficou de pe. ' 

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

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

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

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

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

NOTAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. As abreviaturas usadas nas regras e formulas sao : 

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

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

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

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

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

13. ± significa ocorrencia facultativa. 

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

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

'El es ja tinham feito tu do be1n. ' 

b. C1 
' ... pa rax ma me•o axa. 

se!va grande em eles entraram 

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

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

15. V. nota 10. 

Tradugao de Mary L. Daniel 
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