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O presente trabalho tern por. objetivo apresentar alguns aspectos da
111orfologia dos verbos ativos ua língua Sararé. A língua Sararé
faz parte da
'
farnília Narnbikwára, fan1ília esta constituída por dois corn.plexos dialetais e
u1na língua: Co111plexo dialetal do Narnbikwára do Sul, co111plexo dialetal
do Natnbikwára do Norte (Marnainde, Nagárothe e Latunde) e Sabane. O
Sararé perten~e áo que se norneou, na literatura lingüística, de complexo
dialetal do Nambikwára do Sul.
·
Segundo Lowe (J 999), o complexo dialetal do Narnkikwára do Sul
consiste em 12 dialetos mutuamente inteligíveis entre si. Entretanto, todos
os trabalhos lingüísticos publicados, até o presente 1nomento, .se basearam
em um único dialeto: o Kitaulhu.
O Sararé, como as demais línguas pertencentes a fa1ní lia Nambikwára, apresenta tuna 111 orfo logia co1n complexas afi xa96es nas forn1as verbais.
O v~rbo é composto de, predorninantemente, sufixa96es e algu1nas prefixa9oes.
A orde1n de constituintes da orayao indepe11dente e1n Sararé é SOV
. para constrtu;oes trans itivas e SV para constru96es intransitivas. Dentro do
v'e rbo, 'a ordern de afixayao dos sufixos niarcadores de pessoa é VOS.
Segundo Lowe ( 1999), as raízes verbais do Kitaulhu pode1n ser sufixadas ern rnodo, pessoa-número, tempo e aspecto. Os rnodü"s se d ividern em
indicativo e irnperativo. No modo ind icativo, segundo Lowe ( 1999), os
verbos podern, ainda, levar urna sufixayao de ternpo- evidenciais.
No presente estágio de nossa pesquisa, podemos dizer que o Sararé
a.presenta, a1nbos os rnodos: indicativo e imperativo e que a raíz verbal, a
exe1nplo do Kitaulhu, pode levar a sufixa9ao de pessoa-número, tempo,
aspecto e evidencialidade. Neste artigo apenas enfocare1nos o rnodo indicativo dos verbos ativos.
O Sararé apresenta sufixos rnarcadores de pessoas na raíz verbal. Esses sufixos podern ser subjetivos ou objetivos. Até o rnomento, podetnos
cons iderar que os verbos, em Sararé, tem certas características que lhe sao
peculiares, co1no a presenc;a de sufixos marcadores de aspecto e te1npo, d,e
evidencialidade, sufixo causativo e benefactivo. Dessas categorías, apenas
'
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·os sufixos marcadores de tempo (futuro, futuro imediato e passado);e os
sufixos aspectuais sao obrigatórios.
l.PRONOMES PESSOAIS
Os pronomes pessoais, em Sararé, possuem basicamente as fun~6es
sintáticas do nome. Similarmente aos nomes que nao possuíveis1, os pronomes nao recebem prefixos de posse e nao ocorrem como núcleo de locu~ao genitiva.
Por outro lado, os pronomes pessoais apresentam duas séries de formas: a série de pronomes livres e a. série das formas presas.
Os pronomes pessoais, em Sararé, apresentam as seguintes distin~6es
•
•
•
de pessoa e número: 1 pessoa singular/plural, 2 pessoa singular/plural, 3
pessoa singular (nao marcada morfologicamente quando forma presa)/plural. As mesmas distin~6es sao encontradas em Kitaulhu, sendo que
esta língua a~ndá apresenta, na segunda pessoa, marca de plural dual, nao
encontrada no Sararé até o presente estágio de nossa pesquisa.
1.1.PRONOMES PESSOAIS LIVRES

Sintaticamente, em Sararé, os pronomes livres podem ocupar, como
os nomes, posi~6es argumentais na ora~ao, como a pos i~ao de sujeito e a de
objeto de verbos transitivos.
Os pronomes pessoais livres, em Sararé,. podem ser omitidos na ora~ao e apresentam, ainda, no caso da terceira pessoa (singular), formas distintas para masculino e feminino, conforme quadro A:
Quadro A: Pronomes Pessoais Livres em Sararé

1 singular
2singular
3 singular f em.
3 singular mase.
1 plural
2 plural
3 plural mase
3 plural fem

tªjna
wa1na_

..

tª~ªºª
te?ena
wª?lªnª
waínª-?ªna
te'?ena-'?ana

--

tª~ªºª..: ?ªºª

1

Os nomes nao possuíveis se referem a elementos e fenómenos da natureza ou de
nomes de pessoas. Nomes de animais,que usualmente sao domesticáveis, podem
ser possuíveis, como :

ta-kai-su
1poss-q uati-referenc ia 1
"Meu quati".
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Ressaltamos que no corpus analisado,, nao houve a ocorrencia de
formas, diferentes, para os pronomes livres primeira pessoa plural inclusiva
e exclusiva conforme mostramos nos 'exemplos abaixo:
(1)

wª?lanª

huk-sina-la

nós
passear-1 pe-perf.M.
"nós passeamos"
(2)

wª?lªnª hakw~' ti ho-ki-tu-wa
nós
amanha passear-lpi-fut.-imperf.M
"nós passearemos amanha"

Os pronomes pessoais livres de 2ª. pessoa e 3". pessoa do plural, recebem o sufixo -?jnª, que, aparentemente~ parece significar urna marca
morfológica de plural. Por outro lado, o sufixo -?jnª, também pode ocorrer afixado no pronome livre de primeira pessoa do plural, podendo ainda
ser reduplicado. Neste caso, consideramos, por ora, que sua func-;ao, quando
reduplicado ou afixado na primeira pessoa do plural, é de dar enfase na
. pluralidade das pessoas envolvidas.
(3)

wª?lªna-?ªna

waluka

tu-sina-la

nós- enfase
mamao comer-1 pe-perf.M
"todos nós comemos o mamao"

Embora Kroeker (1963) afirme que em Kitaulhu, os pronomes livres
. apenas ocupam posic-;ao de sujeito, em Sararé, estes podem, como o nome,
ocupar ambas as posi<;oes argumentais, inclusive, coocorrendo em urna
mesma senten<;a, conforme exemplo abaixo:
(4)

tªjna t~?~na su-0 -la-la
eu ele
bater-3sg/obj-l sg-perf.M
"eu batí nele"

1.2SUflXOSMARCADORESDEPESSOA
1.2.1 Sufixos 'Subjetivos
Os sufixos marcadores de pessoa, em Sararé, dividem-se em duas
classes: os sufixos objetivos e sufixos subjetivos. Ambos os sufixos podem
ou nao ser marcados no verbo. Embora Kroeker ( 1963) e Lowe ( 1999) afirmem .que para .º Kitaulhu, os sufixos marcadores de pessoa no verbo
sejam obrigatórios, esse fato nao ocorre no Sararé:
(5)
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l wªinª in-sa-la]
'''ªinª in-sa-la
voce
ver- Jobj-perf.M
" voce me viu"
(6)

[wª?'ª"ª
wª?lªnª

i-naj-na-ñ;)]
in-naj-na-na

nós
ver-3 pl/suj -a<;ao.observ.pe rf.F
"eles nos viram"

(7)
[te?ena-?a na in-saj-na-la l
te?ena-?ana iñ-sa-aj-na-la
eles
ver-1 sing/obj-3pl/subj-acao o bservada-perf.M
"eles me viram"

(8)
[wªi'"ª hitu-he-ra)
wªinª hitu-he-la
voce
"voce~

son!iar-pass.perf.~
sor~

11ou
( '
it

'

1

Coni~ p~demos

observar, P¡~de ocorrer a supressao do sufixo marcador de sujeito (exemP,lo 5), do sufixo marcador de objeto (exemplo 6), ambos podem ser marcados no verbo ~exemplo 7) ou a raiz verbal pode nao
levar ,,nenhurna ma'rca, conforme exernplo (8), bastando unicamente a forma
livre. Em Kitaulhu, ocorrem os seguintes sufixos marcadores de pessoa,
conforme
quadro
B, adaptado de Lowe ( 1999)
•
'
i
Quadro ~ : Sufixos Subjetivos e Objetivos em Kitaulhu:
1

\

Subjetivos

Objetivos

l sin2ular

-a

1 pi.inclusiva

-kj

l

-s1na

-sa
-nin
-sasrn
-?na
-?nali
-?nali
0
-arn

pl.e~lusiva

~ s~ngulár
2 dual
2pJural
3 sing
Jplural

-

-

-rn

-jahin
-jaJin
0
-atn

2

Em comunica<¡ao pessoal, Stella Telles (9/200 l ), afirmou que em língua Latunde, as raízes verbais tumbém podem <X:orrer sem marca sufixal de pessoa.
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As raízes verbais, em Kitaulhu (Kroeker 1981, Lowe, 1999), podem ser finalizadas pelas consoantes (oclusivas, nasais fricativas) e pelas
vogais. Assím, dependendo como a raíz verbal termine, geralmente haverá
:lifua regra de ressílabifica~ao, que dará origem, na superfície, há várias
formas diferentes para os sufixos subjetivos de 1ª. e 2ª. pessoa do singular e
3ª pessoa plural. Os sufixos objetivos de l ª.pessoa plural inclusivo, 2 pessoa dual e plural e terceira pessoa singular nao vatiam de acordo corn o
final das raízes verbais as quais se afixarn (kroeker, 1963). Segue o quadro
C comas alternancias de acordo como final das raízes verbais.
3
.
Q uad ro C . Al ofion1a
. d os sufi1xos ob'>Jet1vos
de 1sg" 2sg e 31p l. em K'C
1 au lh u

1 singular
2.singular
3 plural

Coda
Nasal
-na
-nt
-na1n

Coda
Oclusiva
-ta
-ti
-ta in

Vogais "i" ' .
Coda
fricativa "e", "ai"
, -a
-ha
-1
-hi
-hain
-a1n

Vogais
"a,o,u,au
-la--ra
-li - -ri
lain-rain

Os exemplos 9 a 12, forarn extraídc s de Kroeker (1963, 1982):
Combase no corpus analisado, podemos dizer, por ora, que os sufixos subjetivos, em Sararé, apresentam alofonias semelhantes as do Kitaulhu. Entretanto, a ocorrencia de urna forma ou outra, na superficie, n.a o
pode ser explicada apenas por urna regra qe ressi labifica~ao, promovida
pela coda da raíz verbal, como acorre no Kithaulhu. Existe urna varia~ao,
em Sararé, na_1ª.pessoa singular, 2ª. pessoa singular,3ª. pessoa plural e
. 2ª.pessoa plural.
Em alguns casos, podemos considerar que a coda da raiz verbal, a
qual se afixa o sufixo marcador de pessoa, esteja realmente prornovendo, na
forma de superficie, urna ressilabifica~ao e, assirn, ocorrendo formas alternantes, conforme podemos constatar nos exernplos 13,14,15 e 16:
(13)

hu-ha-na-la ]
huh-a-na-la
eu
passear-1 sg-a~ao .observ .-perf.M
"eu passeei"
(14)

(wfilna hu-hi-na-la ]
wfilna huh-i-na-la
voce
passear-2sg-a~ao .observ .-pertM
. "eu passeei"
3

o Qu.adro e foi adaptado de Kroeker ( 1963: 3)
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.

. (15)

[wainª-?ªna hu-ha-li-ra]
wfilnª-?ªna huh-ali-la
voces
passear-2pl-perf.M
"voces passearam"
(16)

[te?ena-?ªna hu-haj-nu-he-ra]
te?ena-?ªna huh-aj-nu-he-la
ele-plural
passear-3pl-ded.-pass-perf.M
"eles passearam"

Segundo Kroeker (1963), em Kithaulhu, quando os· afixos de primeira e segunda pessoa se afixam em raiz com c;oda nasal, ter-se-ia, na·superfície, as formas "-na" e" -ni," respectivamente.
Entretanto, em Sararé, ternos outras ocorrencias que demonstram que
apenas a coda da raiz verbal nao podem estar promovendo tais alternancias.
Conforme segue nos exemplo 17 e 18:
(17)

[hawi?-na he-ra]
hawi?-na he-la
acordar-! sg-pass-perf.M
"eu acordei".
(18)

[hawi-?i-he-ra]
hawi?-i-he-la
acordar-2sg-pass.-perf.. M
"voce acordou"

Depois da semi-vogal -j, tem se a ocorrencia de primeira pessoa -la,
conforme exemplo 19 e 20:
(19)

[tªjna aj-ra-la]
tªjna aj-ra-la
eu andar-1 sg-perf.M.
"eu andei"
(20)

[wfilna aj-ri-la]
w[ina aj-ri-la
voce andar-2sg-perf.M
"voce andou"
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Por outro lado, ternos, ainda, em urna mesma raiz verbal, a a.lternancia das formas suf~xais de primeira pessoa singular e segunda pessoa
plural, conforme podemos constatar nos exemplos 21 a 24:
(21)

[tªjna aJ-na
tªjna aJ-na
eu
peixe- Joc
"eu tirei peixe"

sajsu-a-he-ra]
sajs u-a-he-l a
tirar-1 sg-pass-perf.M

[tªjna aJ-na
tªjna aJ-na
eu
peixe-Joc
"e u tirei peixe"

sajsu-na-he-ra]

(22)

. .'

sajsu-n~-he-la

tirar-l sg- pass.-perf.M ·

\

Nao nos é possível, por ora, identific,ar a real causa das alternancias
nos dois verbos, sejam elas em primeira ou segunda pessoa do singular:
(23)

[aj-na sajsu-i-he-na ]
aJ-na
sajsu-i-he- na
peixe
tirar-2sg-pass-perf.F
"voce tirou peixe"
(24)

[aj-na
aJ-na
peixe-Joc
"vocé tirou

sajsu-ni-he-na ]
sajsu-ni-he-na
tirar-2 sg-passado-perf.F
peixe"

Os sufixos marcadores de 2ª.e 3ª plural, diferentemente do que ocorre com 1ª pessoa singular ou 2ª. pessoa singular, nao apresentaram alternancia, na superfície, quando afixados em urna mesma raíz verbal. Segue
abaixo exemplos de formas alternantes de 2ª.e 3ª. pessoa do plural:
(25)

.

[ aj-rari-_tu-\va ]
aj-lah-<u-wa
andar- 2pl-fut-imperf.M
"voces andarao"
(26)

[~-:hali-tu- wa ]
huh-ati -tu-wa
passear- 2pl-fut-imperf.M
"voces passearao"
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(27)

[aj-raj-tu-wa]
aj-laj-tu-wa
andar-eles-fut-impef.M
"eles andarao"
(28)

fha\vi-?ali-he-la]
hawi?-ali-he-la
cantar-2pl-pass .-perf.M
"voces cantaram"
(29)

[ aj-na sajs u-nali-he-la]
aj-na sajs u-n ali -he-la
peixe-loc tirar-2pl-pass- perf.M
"voces tiraram peixe"
(3 0)

[hawi-?aj-he-ra]
ha\vi?-aj-he-la
cantar-3pl-pass-perf. M
"eles cantaram"
(3 l)

[aj-na saisu-naj-he-ra]
aJ-na sais u-naj-he-la
peixe-loc tirar-3pl-pass-perf .. M
"eles tiraram peixe"

,

Por ora, como ainda nfio ternos informa~oes suficientes para afirmarmos, com certeza, qual seria a forma subjacente dos sufixos de primeira
pessoa do singular, consideraremos as tres formas: -a, -la., -na
A mesma dec isao se estende, por ora, aos sufl<Xos de segunda pessoa
do singular,(-i, -li, -ni. ), para segunda pessoa do plural (-ali, -nali, -lali) e
para terceira pessoa do plural(-aj, -laj, -naj).
>
Os sufixos de 1ª. pessoa plural (inclusiva e exc_lusiva) nao apresentam alofonia na forma de superficie. Seguem alguns. ~emptos dessas pessoas e da terceira pessoa do singular (nao marcada morfologicamente):
(32)

[wª?lªnª hu-ki-tu-wa]
wª?lªnª huh -ki -tu- wa
nós
passear-1 pi-fut-i mperf.M
''nós passearemos"
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(33)
[hu -s in~- na- ]

huk-sina-na
passear-1 pe-perf.F
"nós passeamos"
(34)

[aj-ki-tu-wa]
aj-ki-tu-wa
andar-lpi-fut-perf.M
"nós andaremos"
(35)

[aj-na
sajsu-nu-he-na]
aj-na
sajsu-0-nu-he-na
peixe•loc tirar-3sg-infer-pass-perf.F
"ele tirou peixe" (estou inferindo que ele tirou)

A seguir, apresentamos o quadro de sufixos marcadores de pessoas
(subjetivos e objetivos) em Sararé:
Quadro B: Subjetivos e objetivos em Sararé.
Sararé
Subjetivos

Objetivos

1 singular

-a--la --na

-sa

1 pi.inclusiva

-ki

-nin

1 pi.exclusiva

-s1na

-s1na

2 singular
2 plural

i- li - ni
-ali - lali- nali

-na
-nali

3 singular

0

3 plural

-aj - naj-laj

0
-aJ

1.2.2: Sufixos objetivos

A ordem sufixal dos pronomes subjetivos e objetivos, em Sararé, é
sempre OS. A raíz é um morfema, em geral monossilábico ou dissilábico.
Entre a raiz verbal e os sufixos de pessoa, podem acorrer:
O sufixo benefactivo: - ka(-ki) (Sararé),.k?i (Kitaulhu)
Sufi xo causativo: -Ji (Sararé)

O Sararé, apresenta duas raízes verbais para o verbo "acordar": tu(intransitivo), e -íjii (transitivo)
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Assim, ternos os seguintes exemplos com acordar (intransitivo):
(36)

[tü-na-la]
tü-na-la
acordar-lsg-perf.M.
"eu acordei" (sozinho, ninguém me acordou)
(37)
[tª~ana
tª~ana

tu-hu-wa]
tu-hu-wa

ela
acordar-fut.imed-imperf.M
"ela acordará"

Entretanto, esse verbo, também pode ser usado. como bitransitivo,
mas, se assim o for, entre a 1aiz verbal e o sufixo objetivo, acorre um
causa ti vizador : -li, como no exemplo 38: '
(38)

[tü -·li-a-he-ra]
tü -li-0-a-he-la
acordar-caus-3sg/obj- lsg/subj-pass-perf.M
"eu o acordei"

O benefactivo, por sua vez, pode acorrer na mesma posi~ao do cau. sativo. Até o momento nao ternos exemplos de coocorrencia com esses dois
morfemas.
(39)

[ íjü-ki-sa-he-ra]
íjü-ki-sa-0-he-la
acordar-benef-lsg/obj-3sg/suj-pass-perf.M
"ele me acordou"

Seguem alguns exemplos, em Sararé, dos sufixos objetivos marcadores de pessoa:
(40)
J

[íjü- kari-ra]
íjü-ka-0-ali-la
acordar-benef-3sg/obj-2pl/subj -perf.M
"voces o acordaram"
(41)

[ijü- ka-nali-ra ]
1jü- ka-nali-0-la
acordar-benef-2pl/obj-3sg/subj-perf.M
"ele acordou voces"
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(42)

[ 1-nali-a-ra]
1n-nali-a-la
ver-2pl/obj- l sg/subj-perf.M
"eu vi voces"
(43)

[1-naj-na-la]
in- -aj-na-la
ver-3pl/obj-l sg/subj-perf
·'eu os vi"
(44)

[ 1-ni:naj-la ]
1n-nin-aj-la
ver-1 pi/obj--3pl/subj-perf.M
"eles nos viram"

2. TEMPO/ASPECTO/EVIDENCIALIDADE
O modo indicativo, no Kitaulhu, tem as seguintes categorías obrigatórias:
Pessoa subjetiva: primeira, segunda e terceira
Número de pessoas: singular, dual e plural
Números de falantes : singular, plural
Aspecto: perfectivo, imperfectivo
Tempo: futuro, presente, passado recente, passado médio, passado remoto.
Ainda, as formas de nao futuro sao obrigatoriamente intlexionadas por:
Evidencialidade: observacional, citada, dedutiva
(Lowe: 1999)

Em Sararé, até o presente estágio de nossa pesquisa, ternos as seguintes categorías flexionadas no verbo:
Pessoa subjetiva e objeti va: primeira, segunda e terceira
Número de pessoas: singular, plural
Aspecto: perfectivo, imperfectivo.
Tempo: futuro. futuro i.mediato. passado.
Marca do sexo do ouvinte, para o qual o falante dirige a fala
Evidencialidade: tempos nao futuros podem ser flexionados por evidencialidade:
Observacional, dedutiva e citada
Embora Lowe ( 1999) considere que todas as marcas flexionais acima
citadas sao obrigatórias no verbo, em Sararé, as pessoas, tanto subjetivas
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· quanto objetivas nao sao obrigatórias (corno rnostramos anterionnente),
nem tampouco os n1orfemas evidencia is4
2.1.EVIDENCIAIS

Até o presente rnomento da nossa pesquisa, nao encontramos todas
as marcas de evidenciais descritas pro Lowe ( 1999) e Kroeker ( 1981 ).
As marcas evidenciai s, até o presente momento, presentes no corpus
analisado sao as seguintes:
-na : info rma~ao

vista pelo falante e pelo ouvinte
-nu : informa\:ªº deduzida pelo falante, por algum fato que ele v1u ou
OUVIU

-ta: citada: al guém citou que a ac;ao foi feita
Seguem alguns exemplos de evidenciais no Sararé:
(45)

[hu-haj-n u-he- ra]
huh-aj-nu-he- la
passear-3pl-ded.-pass-perf.M
.
"eles passearam (eu deduzo por algum fato que eles passearam)"
(46)

hi tu?-n aj-ta-he-la
sonhar-2pl/subj-cit-pass-perf.M
"eles sonharam (alguém me contou)'.'
(47)

aj-raj-na-la
andar-3pl-a<tlio.observ.perf.M
"eles andaram" (falante e ouvinte testemunharam eles fazendo a a~ao)

2.2 TEMPO

Embora Kroeker ( 198 1) e Lowe ( 1999) atestem tres tipos de passado
em Kitaulhu, até o momento, apenas ternos a ocor.rencia de urna marca
morfológica de passado: -he e de futuro:-tu
2.2.1 Passado
t48J

ijü -ki-sa-0-he-la
acordar-benef-1sg/obj-3sg/subj-pass-perf.M
"ele me acordou"
4

Stella Telles aponta que essas categorías tamhém nao sao obrigatórias em Latun-

de.

...

,

~

..
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2.2.2 Tempo Futuro/ Futuro Imediáto
Em Sararé, ternos a ocorrencia de dois tipos de futuro:
-hu: imediato, que acontecerá daqui alguns minutos ou horas
-tu: futuro, que poderá acontecer daqui a alguns días, semanas, anos

Seguem os exemplos
(49)
t~?~na

aj-ri-hu-\va
ele
andar-2sg-fut imediato-perf.F.
"ele andará" (ainda hoje, daqui a algumas horas, por exemplo)
(50)
t~?~na

hí!kwªti aj-ri-tu-wa
ele
amanha andar-2sg-fut-perf.M.
"ele andará amanha"

2.2.3 Aspecto ·
O aspecto, em Sararé, pode ser perfectivo e imperfectivo. Sempre
ocorrem duas formas pra cada aspecto, dependo do sexo do ouvinte:
-la: perfectivo se o ouvinte é homem
-na: perfectivo se o ouvinte é mulher.

O aspecto imperfectivo também é flexionado segundo o sexo do ouvinte:
-wa: se o ouvinte do sexo feminino
-wa: se o ouvinte é do sexo masculino .
.(51)

[hu-sin¡;j-n¡;j]
huk-sina-na
passear- 1.pe-perf.F
·"nós passeamos"
(52)

[wfilna waluka tün-ni-na-la]
waína waluka tün-ni-na-la
voce
mamao c hupar-2sg-a~ao.o bser.- perf.M
"voce comeu o mamao"
(53)

[aj-ki-tu-wa]
aj-ki-tu-wa
andar- 1pi-fut-imperf.M
"nós andaremos"
'

J
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(54)

[waína aj-ri-tu-w~]
wfilna aj-ri-tu-wa
voce andar-2sg-fut-imperf.F
"voce andará"

3. SEQUENCIA DE RAIZES VERBAIS

Em Sararé, pode ocorrer urna seqüencia, por exemplo, de duas raízes
verbais, conforme exemplo 55:
(55)

[aj-na sajsu-talu-ni-h_e-ri]
aj-na sajsu-talu-ni-he-la
peixe-loc tirar-terminar-2sg-pass-perf.M
"voce terminou de tirar peixe"

No exemplo acima, observamos a presen~a da raiz verbal "terminar"
funcionando como um aspecto de conclusao. Essa realiza~ao é opcional na
5
,
1in gua.
4. CONCLUSAO

Embora, até o presente momento, a literatura lingüística tenha tratado o Sararé e o Kitaulhu como dialetos, podemos notar, mesmo nesse trabalho preliminar, que o Sararé apresenta algumas diferen~as, substanciais, em
rela~ao ao Kitaulhu :
Os pronomes livres podem ocupar ambas as posi~oes argumentais:
posi~ao de sujeito e posi~ao de objeto e podem coocorrer em urna senten~a.
Os sufixos marcadores de pessoa no verbo nao sao obrigatórios, assim como os sufixos evidenciais.
A marca de aspecto é obrigatória,sempre, assim como é obrigatória a ·
realiza~ao das formas referentes ao sexo do ouvinte.
Embora as formas fonéticas dos sufixos marcadores de pessoa ( 1ª.
singular, 2ª. singular, 2ª·pJura1, 3ª. singular) sejam muito parecidas com as
formas encontradas em Kitaulhu, as análises propostas para esta Iíngua nao
pode ser aplicada para explicar as alternancias no Sararé.
Em Sararé acorre o sufixo - Ji, causativizador, e a seqüencia de raízes verbais, fatos estes nao encontrados nos estudos lingüísticos feítos acerca do Kitaulhu.
Segu.n do Stella Telles, em Latunde, esse tipo de constru~ao também é bastante
comum.
5
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.ABREVIA TURAS
ac;üo.obscr
Sufixo evidencia!: ac;ao,observada por ambos, ouvinte e falante
cit
Sufixo evidencia! de ac;ao ·citada.
ded.
Sufi xo evidencial de ac;ao deduzida
benef:
Benefacti vo
fut
Sufixo de tempo futuro
fut.imed
Sufixo de tempo futuro imediato
imperf.F:
Sufíxo aspectual imperfectivo em fala feminina
imperf.M
Sufixo aspectual imperfectivo em fala masculina
loe
Locativo
narr
Sufixo evidencia) de fato narrado
lpe:
Primeira pessoa do plural exclusiva
l pi:
Primeira pessoa do plural inclusiva
pass
Sufixo de tempo passado
perf.F
Sufixo aspectual perfectivo em fal.a feminina
perf.M:
Sufixo aspectual perfectivo em fala masculina
'objsufixo objetivo marcador de pessoa no verbo
subj
sufixo subjetivo marcador de pessoa no verbo
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