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Estas atas sao dedicadas a Kenneth Hale, como
homenagem dos lingüistas reunidos no I Encontro
Internacional do Grupo de Trabalho sobre Línguas Indígenas da ANPOLL a esse grande cientista da linguagem e ptomotor do conhecimento das
línguas minoritárias, cujo falecimento todos sentinzos profundaniente:

Prefácio
Ao trazer a público as Atas do l 0 Encentro Internacional do Grupo de
Trabalho sobre Línguas Indígenas da ANPOLL, realizado em Betém, a Universidade Federal do Pará finaliza o ato que restava a consagra~ao definitiva
<leste significativo e mareante evento ocorrido entre 8 e 12 de outubro de
2001. Durante cinco dias, cientistas em Lingü.ística Indígena, inclusive alguns dos maiores especialistas do mundo, estiveram reunidos no Campus
Universitário do Guamá para avaliar . o estado da pesquisa e comunicar os
novos estudos neste singular domínio do conhecimento - fato particularmente importante
no contexto do meio acaderhico amazonida.
,,
E com grande satisfa~ao que a UFPA, através de sua Editora, eterniza
este momento de raro simbolismo e virtude, oferecendo aos interessadós no
tema esta belíssima coletanea, fonte inestimável de referencia e consulta, que
consagra, no limite, a razao de ser de urna Academia, sua voca9ao e sentido.

Belém, 12 de mar90 de 2002.

Prof. Dr. Alex B olonha Fiúza de Mello
Reitor da Universidade Federal do P~trá
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Introdu~ao
Nestas atas foram reunidos 80 dos 100 trabalhos apresentados durante
o primeiro encentro internaciona] promovido pelo Grupo de T.rabalho sobre
Línguas Indígenas Brasile iras (GTLI) da Associa~ao Nacional de PósGradua~ao e Pesquisa em Letras e Lingüística (ANPOLL), realizado de 8 a
12 de outubro de 2001 , na Universidade Federal do Pará. O encentro, que
teve o mesmo nome dado aos dois volumes destas atas, Línguas Indígenas
Brasileiras: Fonologia, Gramática e História, foi organizado para possibiJitar a aprecia~ao do estado da arte da pesqui sa científica das Jínguas indígenas brasileiras, para promover a troca de experiencias entre pesquisado.res
brasilejros e pesquisadores de institui~6es estrangeiras que compartilham o
interesse pelo desenvolvimento da pesquisa .'dessas línguas, e para tornar
visível a pesquisa desenvolvida pelos lingüistas brasileiros nessa área. Este
encentro teve a virtude de realizar os objetivos pretendidos e sobretudo de
tomar visível a amplitude e variedade das pesquisas desenvolvidas no Brasil,
as quais nao estao limitadas, nem quantitativa, nem qualitativamente a nenhuma institui~ao em particular, nem estao em dependencia di.reta dos centros de ensino e pesquisa do exterior que colaboram importantemente, mas
nao determinam o desenvolvimento da pesquisa sobre as línguas indígenas
no país. Out.ro aspecto que merece destaque foi a adesao de colegas que estudam línguas faladas em países vizinhos (Argentina, Bolívia, Guiana Francesa, Venezuela), mas vinculadas geneticarnente a línguas do Brasil.
Aceitaram nossos cónvites para pronunciar conferencias Kenneth Hale
(professor emérito do Massachusetts Institute of Technology), Yonne de
Freitas Leite (professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio
de Janeiro), Lucy Seki (professora do Instituto de Estudos da Linguagem da
Universidade Estadual de Campinas), Eric Hamp (professor emérito da Universidade de Chicago), George N. Clements (diretor do Instituto de Fonética
da Universidade de Paris III), Terrence Kaufman (professor da Universidade
de Pittsburgh), Lyle Campbell (professor da Universidade
de Canterbury,
.
,
Nova Zelandia), Sidney Ferreira Possuelo
(Chefe
do
Departamento
de
Indios
,
!solados da Funda~ao Nacional do Indio) e Aryon Dall'Igna Rodrigues (professor emérito e coordenador do Laboratório de Línguas Indígenas da Universidade de Brasília). tamentavelmente, Hale desistiu devido ao agravamento de seu estado de saúde (e veio a falecer no dia da abertura do encontro) e Kaufman e Possuelo nao puderam comparecer por out.ros motivos .
. No encentro foi homenageada a Professora Dra. Yonne de Fteitas Leite por ter sido a primeira mulher brasileira a tornar-se pesquisadora de línguas indígenas, com seus estados sobre a língua Tapirapé e, mais recente-

ni e nte, sobre o Araweté, ass itn con10 por s ua contri bu i9ao na fGnna9ao de
outros pesqui sadores ·e no dcsenvo lv i1nento da profi ssao li ngüística. Yonne
Le ite pronunciou a prin1ei ra confe renc ia do e ncoJ1tro, na sessao inaugura l.
Partic iparan1 do encontro pesquisado res das instituic;:oes nacionais e1n
que se desenvo lve o estudo de línguas indígenas: Universidades Fe dera is de
Alagoas, A1nazonas., Bras ília (U nB), Go iás. Pará, Pernan1buco Rí o de Jane iro / Museu Nacio nal, Ro ndónia e Rora i1na, Universidades Estadu a is de
Ca1npinas (UN ICA MP) e de Sao Paulo (USP), Uni versidade da Regiao
de
,
Jo inv ille, Museu Parae nse E1níl io Goeldi e Fundac;:ao Nacional do Indio. Do
exterio r partic iparan1 pesqu i.sadoi·es da Un ivers idade Centra l da Venezuela
(Caracas), das Uni ve rs idades Livre de An1ste rda e Real de Le iden (Ho landa), das Uni vers idades de Brc n1e n, de Münster e Livre de Berlin1 (Alernanha), do Instituto de Fonética da Un iversi.d ade de Paris 111 e do Centro de
Estudos de Línguas Ind ígenas Arne ricanas (CELIA) (Fran9a), da Uni versidade de Ca11te rbury (Nova Zelandia) e das U niversidades de C hicago, do
O regon e de Michigan Leste (EUA).
O e ncontro conto u con1 o apo io do Conselho Nacional de Desenvo lv irne nto Científico e Tec no lógico (CN Pq), da Punda9ao Coordena9ao de
Aperfe i9oan1e nto de Pessoal de N ível S uperi or (CAPES), das Secretarias da
C ultura e do Be1n Estar Socia l do Estado do Pará, e teve s.ua realiza9ao assegurada pe la re itori a e pela prcfeitura do carnpus da Uni vers idade Federa l do
Pará. A lgurnas pessoas tivera1n pape l funda1n ental para que esse apo io instituc iona l fosse assegurado: F1·eda l ndursky (pres idente da AN POLL), C ristina
Maria Me nezes dos Re ís (Coordenaclora do Progra rna de Pesquisas e tn C ienc ias Humanas e Sociais do CN-Pq), A ntónio Dirnas (rcpresenta1Jte da área de
Letras e Lingüística junto a CAPES), f racy Ga llo Ritzrnann (Secretária Geral
da UPPA), Ma ri a do Socorro Ga lvao S in1oes (Coorde nado ra do INFORMAM), G uilhe rn1ina Pe re ira Correa (Di retora do Centro de Letras e Artes da
UFPA), Te lin a Carvalho Lobo (Assessora do Reitor), Nilson Pinto (Secretário de Pro1no9ao e Ben1 Estar Soc ia l do Estado do Pará), Pau lo C h aves (Secretário de C u !tura do Estado do Pará), Joao Farias G ue rre iro (Pró-reitor de
Pesquisa e Pós-G radua<;-ao da Un iversidade Federal do Pará) e Ed ison Farias
(Prefe ito d9 Can1pus Uni vetsitário da Uni vers idade Fede ral do Pará). Reconhecin1ento es pecia l é dev iclo ao Reito r da Universidade Fede ral do Pará,
Professor Dr. A lex Bo lonha Fi úza de Mello.
Na orga n iza9ao dos do is volu mes. as confe rencias fora 111 separada's
da s con1unica9oes. Estas últin1as fo rarn reunidas e n1 se96es, e1n funr;ao dos
troncos e/ou farn íl ias a que pertence1n as línguas focal izadas ern estudos
descriti vos, co1npa rati vos, de interpreta9ao teórica ou de reconstru9ao históri ca. Duas se9ocs di stingue n1-se das de1na is, a que reúne a s con1unica9oes

1f

sobre isolados lingüísticos e a que reúne as contribui yoes so bre lí nguas an1eai;adas de extinc;ao, é tica, educa9ao e c ultura indígena. Os textos de a lgu n1as
conferéncias e co1nunica96es nao fo ra1n inc luídos nestas atas por constitu íren1 capítulos do li vro Línguas Indígenas do Brasil: Seu Conhechnenlo no
Li111iar do Século XXI e n1 fase de ed ic;ao, razao pela qua l aq uí vao publ icados
apenas seus resun1 os .

Ana Suellv A rruda Cliniara Cabra/ e
Aryon Dall'Ig11a Rodrigues
, Belé1n, 1O de 1nar90 de 2002.
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-Homenagens a Ken Hale
Por que Ken Hale?

I

L

Quando os organizadores do 1 Encontro Internacional do Grupo de
Trabalho de Línguas Indígenas da ANPOLL pensaram em convidar alguns
destacados lingüistas estrangeiros como conferencistas, um dos primeiros
nomes escolhidos foi o de Kenneth Locke Hale. Ken Hale era um. dos melhores lingüistas da segunda metade do século XX e possuía em nível sup~r
lativo diversas qualidades que dificilrhente se encontram reunidas nos grande~ da história da lingüística. Excelente no trabalho de campo, que exercetJ
documentando e analisando múltiplas línguas em diferentes ambientes geográficos e sociais - na América do Norte, na América Central, na Austrália
- e excelente no trabalho teórico, era possuioor de famosa capacidade de
dominar grande ·número de línguas, mas distinguía-se também por sua sensibilidade humana e social, que o levava a contribuir destacadamente para
solver os problemas educacionais que afetam as minorías lingüísticas e para
salvaguardar a sobrevivencia das línguas ameac;adas. É sobre estas que pretendíamos que falasse em Belém.
Como Brasil Ken tinha tido duas ocasi5es principais de contacto profissional. A primeira foi em 1991, quando a convite de Lúcia Lobato ofereceu, na Universidade de Brasília, um mini-curso intensivo sobre as suas propostas teóricas e coordenou um workshop para a discussao de trabalhos apresentados por lingüistas brasileiros. Para as duas atividades concorreram lingüistas de várias universidades do Brasil. No final dessa visita foi também ao
Rio de Janeiro, a convite dos colegas do Museu Nácional. A segunda ocasiao
foi no início do ano passado, 2000, quando voltou ao Brasil, agora por
iniciativa do Setor Lingüístico do Museu Nacional, que o convidou para dar
um curso em Pe.trópolis, RJ.·Aproveitando a viagem, ofereceu primeiro novo
curso intensivo na UnB, desta vez sobre as inova9oes em sua proposta para a
teoría dos argumentos e sobre sua contribui9ao recente para a análise de
outros tópicos. Em seguida deu o curs0 em Petrópolis, RJ, no qual, além da
teoría, tratou ainda do trabalho de campo lingüístico com línguas indígenas.
A esse curso compareceram também lingüistas de várias institui9oes do País.
No MIT, além de receber para estágios de mais ou menos longa dura~ao lingüistas brasileiros seniores, como Lúcia Lobato, e juniores, como
Filomena Sandalo, orientou o doutorado de Luciana Storto. Em colabora9ao
com esta, publicou um estudo sobre a língua indígena brasileira K·aritiána, no
Boletim da Associa~ao Brasileira de Lingüística (nº 20, janeiro de 1997, pp.
61-89).

Atas do I Encentro I nternacional do GTLI da ANPOLL

Alguns meses depois de ter aceito o convite para o encontro do 0 TLUANPOLL, Ken .c omunicou que tinha que desistir da vinda a Belém, pois
seu médico !he desaconselhava novas viagens internacionais. Foi-lhe proposto, entao, que escrevesse um trabalho para um volume que desejávamos publicar após o encontro. Em setembro disse que sua saúde piorava e que nao
lhe seria possível dar essa contribui<rao. Faleceu no dia 8 de outubro, o dia
em que inaugurávamos o encontro. A perda de sua extraordinária inteligencia, de sua fantástica men1ória de conbecin)entos lingüísticos e de sua agu<rada sensibilidade para com as minorías está sendo sentida em todós os
grandes centros de lingüística teórica, descritiva e aplicada, assim como é
sentida pelos 1ingüi stas brasileiros.
·
Aryon Dall'Jgna Rodrigues
.... <'' ~--------. ''\.,,

Le1nbran~as

de Ken Hale

Conhec i Ken Hale em novembro de 1991 , quando veio, a convite de
Lúcia Lobato, a Uni versidade de Brasília.. para participar do. V Seminário de
Desenvolvimento Recente en1 Gramática Gerativa e conversar particularmente com os lingüistas brasileiros sobre as pesquisas que aqui se desenvolviam. Impress ionou-me, logo a prirneira vista, sua modéstia e sirnplicidade,
sua fragilidade de saúde, que se expressava por um enonne cansa<ro súbito,
contrabalan<radas, por un1a fantá stico poder de análise e argumenta~ao. Ficou-me até hoje na mernória a palestra que fez sobre a língua yágua, que é
considerada por Doris Payne urna língua de ordem sintagrnática li vre. Mostrou, entao, que na'o havia ali urna ordem li vre, mas sim condicionaea por
fin os e intrincados fatores prosódicos. Abriu-se um buraco a rneus pés: vai
ver que o tapirapé é igual ao yágua e a ordem nao tem urna fun<;ao pragmática, ernbora eu nao ti.vesse ainda determinado que exatos fatores seriam esses,
nern como eles interagiarn. Se for ass irn está tudo e1Tado, pensava eu comigo
mesma . E logo no dia seguinte a tarde iria apresentar particularmente a ele a
análise que conseguira fazer do tapirapé, bastante calcada em seus trabalhos
sobre o warlpiri. Este fora urna das molas propulsoras que n1e levara aBrasília: encontrar alguém que se interessasse en1 discutir problemas relati vos a
ordern sintagmática e a sintaxe dessas línguas que fugia1n a urna defini~ao
configuracional das categorias de sujeito e objeto. Para mim, o warlpiri e o
tapirapé tinharn muito em comum: a1nbigüidades em senten<;as do tipo Jooo
18
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nzatou Pedro, em que tanto Pedro quanto Jooo poderem ser sujeito ou objeto~ disjun~ao dos componentes de um sintagma, como em qual voce quer
nzinhas flechas ou duas 111orreranz rninhas tías; presen~a em grande número
de anáfora zero, para citar apenas algumas.
Nao fui aquele Encontro apenas para conhecer um grande lingüista,
1nas para poder com ele trocar idéias e ter urna orienta~ao. Lera por diversas
vezes o seu artigo "Warlpiri and the grammar of nao-configuracional languages". A primeira leitura foi feíta numa edi~ao preliminar publicada, se
bem me lembro pelo /nd;ana linguistics Club. Após penar em "quebrar" o
texto denso e, portanto, difícil , ti a última nota de rodapé que dizia algo como: aguardem urna revisao deste texto, pois as críticas recebidas das leituras
prévias feítas por alguns colegas me obrigam a rever a proposta aquí apresentada, ficando, porém, formulado o problelJlª· A proposta definitiva de
Ken Hale seria publicada em 1983, como o · primeiro artigo, no primeiro
número do volume inaugural de Natural languages and linguistic Theory.
A questao era poi s séria e a proposta ousada, pois parametrizava o principio
fundamental da gramática gerativa, o princípio da proje·~ao dos argumentos
do verbo, transformando a estrutura arbórea e hierarquizada contida no léxico, pela qual se definiam sujeito e objeto, em urna estrutura sintática em que
os argumentos se enfileiravam como contas em um colar. Nasceu aí o conceito de línguas nao-configuracionais, que até hoje continua em debate. Na
conversa com Ken Hale comprovei o que eu já sabia da lenda. Sua habilidade em rapidamente aprender urna língua. Pediu-me de início que lesse as
frases em tapirapé e menos de quinze minutos depois já havia feíto as correspondencias entre a grafia que eu estava empregando-a usada na alfabetjza~ao - e a fonología da língua. O problema no tapirapé estava em que o
verbo só marcava um dos argumentos, ou o sujeito ou o objeto, e nao a morfologia complexa dos verbos das línguas nao configuracionais. Semente
agora e recorrendo de novo, mais urna vez na companhia de Márcia Damaso
Vieira, a urna proposta de Ken Hale, feita em conjunto com Jay Kei ser
(MIT), consigo entender os verbos das línguas tupi-guaraní. Essa história
também come~ou em Brasília, onde ouvi sua segunda conferencia em que
apresentava sua nova incursao na teoria lingüística, como sempre inovadora
e independente.
Em Brasília tive a oportunidade de presenciar outra qualidade de Ken
Hale, a de incentivar, apoiar e abrir o caminho para aquele a quem julgava
que o trabalho tinha valor.
De fatos da vida de Ken Hale só sei o que está em sua belíssima entrevista "Diversidade e universalidade lingüística", dada a sua orientanda de
doutorado no MIT, Dra. Luciana Storto, publicada em Mana: Estudos de
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Antropología Social (vol. 6 (2): 147-162, outubro de 2000). Fala-nos lá de
sua infancia e juventude no Arizona, cercado do bilingüismo inglesespanñol , sua vizinhan~a cotn os papago, e do seu encantamento como seu
colega de classe que nao sendo papago podía falar papago, de seu aprendizado do navajo.de sua gradua9ao em antropología e mestrado em lingüística na
Universidade de Indiana, em pleno auge do estruturalismo; de seu encontro e
conversao ao gerativismo e de sua vida entre os warlpiri. Apresenta também
a sua visao e avalia9ao da lingüística hoje, do gerativismo, do programa minimalista, do funcionalismo, da pragmá~ica, da semantica e da sua experiencia na montagem e assessoria a projetos de ed.uca9ao indígena. Fora disso sei
que gostava de fu1nar charutos e que o fazia com enorme discri9ao, com
medo de incomodar os outros, e era urna presen9a extremamente discreta e
agradável.
Ken veio ao Brasil tiesta segunda vez para ministrar dois cursos no
encontro A ·Estrutura das línguas Indígenas Brasileiras, a convite do Setor
de Lingüística do Departamento de Antropología do Museu Nacional/UFRJ,
realizado de 17 a 23 de mar90 de 2000.
Ele deveria estar conosco neste I Encontro Internacional do GT de
Línguas Indígenas Brasileiras da ANPOLL. Nao pode vir. Faleceu, para
tristeza de todos nós, no primeiro dia de nossa reuniao. Lutou contra a marte
com o mesmo empenho com que lutou pela dignidade e responsabilidade
social da profissao de professor e de pesquisador, defendendo os direitos
daqueles que estudara e convivera. Deixou para mirn e para todos nós, além
de seus ensinamentos, urna li9ao de humildade altiva, ao nos dizer em sua
entrevista que, ao encontrar contra-exemplos a urna hipótese teórica, sua
atitude é de mante-Jos em mente, mas continuar a trabalhar dentro da teoria,
sem julgar que a tenha infirmado, pois sao esses exemplos que movem o
programa e que somente raras vézes justificam plenamente urna mudan~a da
hipótese original.
Dedicar este voJume de Atas á memória de Ken Hale é um tributo que
seus colegas brasileiros presta1n nao só agrandeza de sua obra, mas também
a sua independencia de pensamento, a seu espírito crítico, as suas próprias
a<;oes políticas e educacionais, seu convívio afável e sua disponibiJidade de
ouvir a todos, brancos ou índios.
Yonne de Freitas l eite
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Saudades do Ken Hale
Foi na reuniao da Linguistic Society of Arnerica de 1995 que conheci
Ken Hale, pessoa que influenciou enormemente minha vida. Ele era o presidente da mesa onde apresentei urna comunica~ao sobre a interface morfologia-sintaxe. Isso ocorreu em urna época em que eu estava bastante desanimada com respeito ao me u doutorado. Ken Hale, um dos mais prestigiados
lingüistas dos E stados Unidos, fez ll?1ª men~ao honrosa ao meu trabalho em
frente a urna platé ia de quase .duzentas pessoas ·que haviam ido para ve-lo
falar sobre interface semantica-sintaxe. Diante do incentivo de Ken Hale,
fiquei oti1nista e terminei o doutorado na Universidade de Pittsburgh no final
do mesmo ano.

rr
•

Surgiu da LSA de 1995 urna oportunidade de continuar meu trabalho
pós-doutoral com Hale no MIT. A passagem pelo MIT definiu em muito
quem sou hoje. Mas nao apenas em termos de linha teórica. No dia 22 de
maio de 1997 minha primeira filha (com 1 mes e quatro días) sofreu urna
parada cardíaca. Tudo mudou na 1ninha vida. Foi um ano de interna~c>-es
freqüentes no Hospital da Crian~a em B oston. Sem o apoio de pessoas como
Ken Hale, Sally Hale, Wayne O ' Neil e Luciana Storto (colega brasileira e
doutoranda no MIT naquela época) eu nao seria mais urna lingüista hoje.
Julia, 1ninha filha, ficou com defici encia motora devido ao problema cardíaco. Eu fiquei transtornada. Pensei em abandonar a lingüística porque acreditava que meu conhecimento nao podía ajudar a Julia. Se este conhecimento
·nao servia nem mesmo para ajudar minha p róp ria filha, de nada serviria.
Perdi a vontade de tudo. Foi com a ajuda destas pessoas, princi_palmente de
Ken e Sally HalJe, que eu retomei o rumo de minha vida. Com Ken e Sally
Hale, que também tem um filho com deficiencia, eu aprendí mais que urna
postura academica.

Filomena Sandalo
•
'

Homenagem a Ken Hale
Ken Hale deixará muitas saudades. Su~~ excepcionai s qualidades, enquanto ser humano e intelectual, apareceram desde cedo. Na infancia, passada na zona rural do Arizona, Ken buscou ter contato com vários pavos indf-

•
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genas e chegou a aprender suas línguas, o que despertou nele urna grande
admira~ao pela di versidade cultural (cf. entrevista concedida aRevista MANA 6(2), outubro de 2000, PPGAS/UFRJ). Najuventude, foi cowboy premiado, e na maturidade recebeu o prestigioso premio Ferrari P. Ward etn Línguas Modernas e Lingüística do MIT. Homem de vários talentos, ele falava
mais de 50 línguas, e participava de um sem número de grupos ativistas em
prol dos direitos humanos e da autonomía das minorias. Nas horas vagas,_ ele
tocava o ''fiddl e" (tipo de violino) e lia gramáticas.
Como orientador de doutC?rado e ainigo, Ken me passou valores que
Ievare i comigo ao longo de_mi TI ha vida. Nos · nossos encontros semanais de
trabalho, ele nunca sugeriu respostas aos problemas que eu trazia para discutirmos, mas procurou despertar em mim, e em todqs os seus orientandos, o
aprendizado através do questionamento. Assim, ele dispensava a imita~ao e
a vassalagem, tao comuns no mundo academico, e incenti vava a lógica e a
criatividade, características que julgava necessárias
pesquisa científica.
Outra qualidade rara de Ken Hale foi saber conciliar as diferen~as dentro da
academia. Ele participava com familiaridade de vários círculos teóricos, pois
julgava necessário conhecer as boas idéias advindas das diversas vertente's.
Esse ecletisn10 certamente nutriu suas descobertas descritivas e teóricas.
Tenho certeza de que o maior tributo que nós, admjradores brasileiros, podemos prestar a Ken Hale será man ter vi vos em nossa prática científica e
pedagógica estes valores, aos quais Ken dedicou toda a sua vida.

a

Luciana R. Storto
(Museu de Arqueologia e Etnologia da USP)
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A língua Tapirapé:
um estudo de caso de urna pesquisa infinda
Yonne de Freitas Leite

(CNPq / Museu Nacional - UFRJ)

.~

..

E para mim urna grande honra abrir o I Encontro Internacional do
Grupo de Trabalho de Língu.as Indígenas Brasileiras da Associac;ao Nacional
de Pós-Graduac;ao e Pesquisa ~m Letras e Lingüística, realizado grac;as ao
empenho de nossa incansável coordenadora Profl Ana Suelly de Arruda Camara Cabral e do apoio do Prof. Aryon Dall 'Igna Rodrigúes, pioneiro no
país e internacionalmente conhecido nao só P.e la renovac;ao dos estudos das
línguas indígenas, principalmente de sua c lassifica~ao, mas também por sua
Juta em prol da· pesquisa e do reconhecimento do campo de saber. De come\:ó aviso que serei soft, deixando o hard work para a tarde, pois, conforme vi
na programac;ao, vai ser muito boa e, diría, puxada.
O que apresentarei aqui sao apenas recordac;oes de momentos significativos da trajetória do campo e de minha vivencia e olhar durante esses 40
anos . em que a ele ine dediquei , vistes através do projeto de pesquisa que
desenvolvo há mais de 30 anos e que, sem dúvida alguma, recaptura momentos significativos de nossa história1 composta de buscas, muitos acertos, alguns erros e muito entusiasmo.
A primeira lembranc;a, entre várias, que é preciso aqui assinalar é dos
·idos de 1985, do I Encentro Nacional da ANPOLL, realizado em Curitiba,
em que um grupo, cuja número podía se contar nos dedos da mao; decidiu
organizar o GT de Línguas Indígenas e corne<rou a tomar corpo a idéia de um
programa especial e integrado, coma finalidade de formar pessoal e de iniciar um estudo sistemático de documenta~ao e análise, que consolidasse e
institucionaJizasse esta área de conhecimento. Estava presente nesta ocasiao
a inesquecível Marisa Cassim, que comprou a idéia e se tornou urna defensora junto ao CNPq da implanta~ao do Programa Integrado de Pesquisa Cjentífica com Línguas Indígenas Brasileiras, que teve como modelo o Projeto
Integrado de Genética (PIG), de grande sucesso e excelentes resultados. A
pequena comunidade que formávamos entao aceitou o desafio e durante
alguns anos se contou com recursos para qualificar novos q~adros e retirar
alguns exemplares do rol das línguas sem documertta~ao e fadados a extin<rao. Nunca se fez urna avaliac;ao do papel do Projeto de Lingüística Indígena, mas me parece correto dizer que foi aquela iniciativa, juntamente como
fortalecimento da pós-gradua~ao, que deu ao campo a institucionaliza~ao e o
crescitnento que vemos aqui hoje.
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Dos dedos da mao; número daquele pequeno grupo dos anos 80, tudo
mudou rapidamente .. Da programa~ao des te l Encontro Internacional constam 50 comunica~5es e sete 1nesas redondas, cada urna com urna média de
seis comunicadores, mais urna sessao de painéis e lan~amento de livros.
Cerca de 100 trabalhos, resultados de pesquisas sincronicas e diacronicas e 1
ainda mai s, reflex5es sobre política educacional e ética do trabalho com pavos indígenas. Também fornas brindados com a presen~ a de colegas de outros países que vieram ouvir nossos trabalhos e a quem ouviremos em cqnferencias sobre temas variados. O GT internacionalizou-se.
A mudan ~a é grande, pois se, há 15 anos atrás, nos reuníamos sentados em volta de urna mesa pequena, hoje aqul estarnos abrindo nossos trcibalhos num grande auditório.
O contraste fica ainda maior se voltarmos ao final dos anos 50, quando descobri as Iínguas indígenas brasi leiras. Passara pelo curso de bacharelado e licenciatura em Letras Neolatinas, na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasí1, pensando ainda que índio, no Brasil , era coisa do passado, falavam tupi-guaraní , 1noravam em taba, tinham u1n cacique chamado
morubixaba, um curandeiro cha1nado pajé e estavan1 fi elmente representados
nas poesías de nossos poetas romantícos e em O Guaraní de José de Alencar, transformado numa belíssima ópera por Carlos Gomes. O meu despertar
se deu nos Estados Unidos, num curso de verao da Linguistic Society of A111erica, em Ann Arbor, Míchjgan, em 1.959, onde fara para saber algo de
lingüistica para fazer análises contrastívas, a firn de me tornar urna boa professora de frances. No curso de Introdu~ao ministrado por Henry Hoeninswald fiz exercícios com dados do Maxakali , aoque se seguía a localiza~ao,
Brasil. Pensei co1nigo, além dos tupi e dos índios bororós, perpetuados numa
marchinha de Carnaval, dos aimorés, nome de um bi scoito em cuja lata havia um índio co1n urna pena atravessada no nariz, dos tupiniqujns e botocudos, des i gna~oes que dávamos para algo que era atrasado e 111atuto, mais ou
menos sinoni mo do que seria hoje terceiro mundo, havia esses Maxakali?
Era o que me indagava ao fazer o exercício. Foi Terry Kauf1nan, colega de
um cui-so dado por Ernst Pul gram sobre lingüi stica romanica, quen1 me tirou
da dúvida. Existiam nao, me disse ele, existem e, n1ais ainda, algumas pessoas estudavam essas línguas e viviam disso, só que no México. Achei fantástico e pensei que deveria ser muito bom e diferente, mas eu tinha de ser professora de frances, porque era para isso que tinha urna bolsa. TetTy Kaufmann, Henry Hoeningswald, Ern st Pulgra1n, de maneiras mais ou menos
diretas, forarn o meu primeiro feli z acaso e as pessoas que me trouxeram até
aquí. Hoje ningué1n precisa ir tao longe e percorrer um caminho tao tortuoso
para trabalhar com línguas indígenas.
26
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Como nao tive de ser professora de frances e cumprir um contrato é
coisa que todos conhecetnos: o projeto do MEC nao pode ser realizado por
falta de verba, fui liberada e fiquei sem emprego. Serte a minha. Chegar ao
Museu Nacional foi outro feliz acaso, a primeira a por lá aportar, após o
recém-criado Setor de Lingüística, dirigido por J. Mattoso Camara Jr.
Essa modalidade casual de encontro coma disciplina nao foi exclusiva
minha. Nem nada que aquí conto é privativo de minha pessoa ou traduz rni nha singularidade. Faz parte de urna época, conforme atestam as entrevistas
conduzidas por Bruna Franchetto e por mim mesma, como grupo de colegas
que haviam feito pesquisa de campo, cuja anális_e foi apresentada em 1982,
na XIIl Reuniao Brasileira de· Antropología, realizada em Sao Paulo. Era
nessas reunioes bi-anuais que os poucos especialistas trocavam idéias, até o
GT de Línguas Indígenas da Anpoll se fortalctcer e a Abralin se firmar e ter,.
.
mos o nosso espa~o propno.
Meu encentro com os tapirapé também se deve a mais um acaso. Para
lá fui pela primeira vez em aviao da FAB , levando como guias as aulas de
tupinambá de Aryon Rodrigues, o Curso de Tupi Antigo, com os dicionários
tupi-portugues e portugues-tupi do Padre Lemes Barbosa, e o Fonnulário
dos vocabulários padroes para estudos co1nparativos preli1nina'res nas lfnguas indfgenas brasileiras, além dos ensinamentos, a época atualíssimos, da

•

..

versao mais extremada do estruturalismo norte-americano, que me haviam
ensinado Sarah Gudschinsky e Loraine Bridgeman. Isto sem esquecer a rede,
o mosquiteiro, pilhas, gravador nao profissional, lanterna, lampiao e fogao a
querosene, latas de salsicha, 1nacarrao, sopa em pacote, biscoitos, mi ~angas,
. facas e facoes e outros brindes. Urna tralha enorme. O projeto, como convinha entao, se intitulava "Doc umenta~ao, descri~ao e análise da língua tapirapé (famíl ia tupi-guarani)". Mais urna vez nada de original: intentava apenas
ter minha experiencia de campo, e assim conquistar a identidade de lingüi sta,
para a qua! era pré-requisito trabalhar com urna língua pouco ou nada documentada, no meio do mato, com bastante sofrimento. Se pegasse malária
ainda melhor. O ritual de passagem tinha de ser doloroso e heróico, mas
também cheio de hi stórias pitorescas. Hi stórias pitorescas e tremendos foras
culturais tenho aos montes, mas, quanto ao sofrimento e heroísmo, lamento
decepcioná-los. Nao peguei malári a, a aldeia era linda, o banho no rio urna
delícia, o povo rnelhor ai nda, nao passei fome, até engord,ei, nao vi cobras,
nem um jacaré, nem urna onc;a, e as Irmazinhas de Jesus que me acolheram
principescamente, um pouco temerosas, é be1n verdade, de receber urna carioca, urna típica nzulier cobacabanensis, se surpreenderam com a nordestina
atávica que adorava dorrnir em rede, comer farinha com tudo, que nao sentía
falta de leite e estava acostumada a escassez de água e a carregar baldes (a
fa lta d'agua no Rio de Janeiro era costumeira e tao endemica quanto a malá-
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ria local), que matava barata numa boa, que sabia nadar, e bem, e a falar o
dialeto maranhense .reinante na área. A mesma boa aco1hida tive dos tapirapé, que se reuniam em minha casa, a noite, para contar histórias e saber da
vida na cidade. Os jovens me procuravam para aprender a ler e escrever em
portugues e os mais velbos para o que chamavam tinheru opitari, hospital de
dinheiro, isto é, para consertar as velhas notas todas rasgadas de modo a que
pudessem ser ainda usadas.
Da dura realidade do entorno dos entao chamados neobrasileiros eu já
ouvira falar e cheguei num momento trágico, o da implanta\:ªº dos projetos
de desenvolvimento. Toda a área fora vend~da a grupos de investidores do
sul do país, como propósito de desenvolver a regiao através da pecuária. Vi
a devasta\:ªº que urna nova frente de expansao pode fazer, vi o trabalho escravo de maranbenses nomades, que pa~a ali vinham fazer a derrubada da
mata, com esperan\:a, mais urna vez, de ganhar, a1gum dinheiro para comprar
sua própria terrinha e fixar-se, e acabavam no regime do barracao, regime de
trabalho que, apesar das inúmeras denúncias, continua a ser praticado até
hoje. Tentavam fugir pela mata antes que a malária os matasse, pois nunca
pagariam suas <lívidas de comida, transporte, fe1Tamentas de trabalho. Presenciei aquilo que minha frma historiadora me contava sobre a vjolencia da
vida rural em que os patroes e os "gatos" , assim chamados por sua habilidade de perseguir na mata, anoite, os que tentavam fugir daquele inferno, nada
tinham do propalado brasileiro cordial. Este encentro coma triste realidade
da vida dos trabalhadores rurais, até hoje nao solucionad~, pois nao se conseguí u, sabe-se muito bem porque, efetivar urna reforma agrária no país, foi
o lado doloroso e sofrido da minha primeira viagem ao campo.
Hoje, em vários aspect0s, o contexto é outro. Os tapirapé tem pickup,
há professores e monitores de saúde indígenas, mando dinheiro para eles,
quando necessário, usando o caixa automático do Banco do Brasil. Os mais
velhos tem aposentadoria rural e manejam suas próprias contas bancárias. As
pequenas povoa\:6es de referencia cresceram com as compras feitas pelos
que ganham urna aposentadoria. Por outro lado, as. matas foram substituídas
por enormes pastagens, pontilhadas aqui e ali por um gado magro ou por
planta\:oe_s de cana para fazer áJcool. Repetiu-se o erro histórico tantas vezes
denunciado, a substitui~ao da diversidade da mata pela monocultura. A isso
chamaram de desenvolvimento. O peixe nao é mais farto, a ca~a é rara, as
chuvas nao tem mais época certa, e O? macacos, quando ainda sobrevivem,
pulam de cana em cana, nao mais de galho em galho. Depende-se··agora dos
mercadinhos que proliferam nas pequenas cidades. Nao preciso mais levar
toda aquela enorme bagagem...
Voltemos ao trabalho de campo em 1968. Esses tres primeiros meses
foram passados tentando entender os meus hospedeiros, tarefa essa para a
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qual muito Jne ajudaram o curso de gradua9ao em letras neolatinas e minha
sede de. leitura das literaturas francesa, italiana, espanhola, portuguesa e brasileira, da época medieval aos tempos modernos. Aprendí aí a entender o
Outro, o diferente, e , assim, a respeitá-lo. Freqüentava a Livraria Francesa
que tinha como dístico a frase Lisez ce que vous ne pouvez .pas vivre, que
transformei em. Vivez ce que vous ne pouvez pas lire, já que a bibliografía
etnográfica sobre os tapirapé era escassa. O livro de Herbert Baldus, que os
estudou em ptimeira mao, saiu em 1970, quando eu já me encontrava forado
Brasil. O belíssimo Welcome of tears, de Charles Wagley, o segundo antropólogo a estudá-los e exí1nio.cronista dos século XX, é de 1977. O con~ívio
diário cornos antropólogos do Museu Nacional, de quem editorava os textos,
como membro do comite de _publica~ao, e ouvia aulas e palestras, também
muito me ajudou n(} tarefa de ler os códigos sociaís, a perceber as fac~oes e
as for~as em jogo nos conflitos domésticos e focais que, as vezes, despontavam.
Nas folgas das sessoes de recolha de dados com meu informante Xawataxowi, hoje meu irmao, ia visitar casa a casa, beber cauim e comer mandioca grossa quente. Deitava numa rede, que logo me ofereciam, e ficava
cada
horas e horas conversando e sabendo o que se passa va no cotidiano de
'
.
um, aquí e ali aprendendo informalmente algumas coisas da língua. A noite
ia comas famílias as praias dorio procura de ovos de tracajá. Participei de
um xygy, cimapó, de tres días, onde pude observar o funcionamento das
metades cerimoniais e também fui mordida 'por um cachorro, incidente importante que me levou a pensar ser oys a ordem básica, pois em poucas
horas a notícia havia chegado aos que haviam permanecido na aldeia: lnhoni
.
'
mordeu cachorro, diziam para as Irmazinhas. A noite, com Neide Esterci,
lninha companheira de viagem, comparava os tapirapé com os karajá do
Posto que ela estudava. Falávamos do casamento misto tapirapé/karajá, da
organiza~ao das aldeias, das fofocas locais, da atitude ambígua de desprezo/respeito que os tapirapé escondidamente nutriarn pelos karajá: "dorme.m
no chao", "nao fazem ro~a", "bebem muita cacha~a". Porém estes ainda
tinham seus shamas e detinham o poder da cura ou da marte. E se impunham
e cobravam por isso.
Recolhi, naquela época, nao só o formulário padrao, que me foi muito
útil para um pequeno trabalho comparativo, intitulado "A classifica~ao do
tapirapé na família tupi-guaraní" (1982), em que usei a formaliza~ao e ordenamento de regras da fonología gerativa padrao para mostrar a mudan~a em
cadeia do sistema vocálico, mas tarnbém, nos períodos de campo que sucederam, material lexical etnográfico: terminología de parentesco com ego
masculino e feminino, nomes das cores, partes do carpo humano (trabalho
feito em companhia de Mirtes Versiani, conceituada enfermeira da Missao,
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de madrugada, na beira do rio, co m um porco enorme que haviam matado e
estavam limpando e, segundo me diziam, porco é muito parec ido com .g ente,
quase a mesma coisa), as classes etárias e a c ompos i~ao das metades, os
tipos de banana, de mel, de fe ijao, de milho, de tubérculos, as festas, os aci dentes geográficos etc., material que nunca soube aproveitar , q ue resta em
meus arqui vos e só espero um dia saber o que fazer com ele. Se alguém de le
quiser fazer uso, está as ordens. Acho que hoje esse tipo de recolha está fora
de moda.
A maior parte do meu te mpo foi ded icada, como mandava o fi gurino
da época, a reduzir a língua falada a escrita e a cotej ar ó material colhido a
cada días com as aulas de. Aryon Rodrigues e com o material contido em
L emos Barbosa. O prirneiro susto fonético aconteceu logo no primeiro dia ao
perg untar a lgo q ue me parecía fác il - a palavra a rara - e lá veio o flepe
nasal que nu nca o uvira e q ue só detectei :muito depois pelo fato de escrever
aquele so~, o ra com r, ora com n e pe lo salutar hábito de nunca apagar o
que escrevera em meus cadernos de campo. Eu que havia aprendido até a
cantar musiquinha ern que exercitava os cliques de línguas afrícanas, me
atrapalhara com um flepe nasalizado ...
Depreender os fonemas, saber o que era contras ti vo, elencar os pares
mínimos como evidencia das opos i ~oes foi tarefa fác il. D o ponto de vista
segmenta!, o tapirapé é urna língua simples: 13 fonemas consonantais, 5
vogajs orais e cinco nasais, e um inventário sil ábico dos mais primiti vos
{CV, VC, V , CVC}, nao admitindo grupos consonantais. Os problemas come~aram com a desc ri ~ao das vogais nasais. Primeiro, nao havia dúvida de
que havia um contraste, como atestam as opos i ~oes: iipe "caminho de le":
tí.pe "está torto": apen "está que brado'', si tu a~ao praticamente igual a usada
por J. Mattoso Camara J r. ( 1953) para contrastar a nasalidade fonológica do
frances - bo (beau): bo (bon): bon (bonne) - e a nao fonológica do portugues. Po rém, a nao ser para a, que, como a nasal em portug ues, se eleva,
mesmo que foneticamente nao nasa)izada é percebida como se o fosse, para
as demais vogais era difícil dizer se era nasal ou nao. Par a ter certeza de que
a vogal era nasal izada usa va o teste de por kii.to "correto, bom, bonito", após
a palavra, pois, se a termi na~ao fosse nasal, ocorreria a variante com nasal
velar, gato. Assim kononii gcito " menino bonito" e nan1i kiito "ore lha boa".
Foi aí que come~ou a ruir o edificio teórico em que 1ne a poiava. Sorne-se, a esse fato, a questao da oc lusao glotal: nao há dú vidas de que é fone mica dada a opos i~ao: aa "ele vai ": a ?a " carne dele". Porém qua lquer
palavra come~ad a por vogal dita isoladamente tem urna oclusao glotal em
seu início.. Como conciliar o princípio de nao escrever na representa~ao fonológica o que nao é contrasti vo - e, no inicio de palavra, a oclusao glotal
nao é contrasti va - e o princípio de " urna vez fonema sempre fonema"?
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M esmo que interpretasse a oc lusao glotal como tendo urna fun¡;ao delimitadora, a la fonol ogía de Praga, corno acomodar esse fato no mode lo de descri~ao que estava preparada para usar, em que havia urna estrita separa¡;ao d~
níveis para a defini~ao dos e le mentbs de urna gramática,. nao sendo permitido usar unidades de outro nível como contexto condicionador? E, no caso da
nasaliza9ao das vogais, e m que vogal oral e vogal nasal sao varia96es contextualizadas de fonema s, se seguisse o princípio do no overlapping, teria no
léxico sempre duas representa¡;oes para urna mesma palavra e m que ocorresse urna vogal nasal no final: urna com vogal nasal, outra sem vogal nasal.
Estava e u nesse impasse quando me caiu dos c-éus - e a imagem aqui
é lite ral pois o presente me chegou através do Correio Aéreo Nacional , servic;o da FAB, c riado pelo Brigádeiro Eduardo Gomes, que ia aos luga res
distantes e com po uca comunicac;ao entregando
, cartas, levando e trazia pes·soas doentes - o pacote que meu pai semanalme nte me mandava, com bicos
de lanterna, camisas de lampiao, cigarro, c hocolate, sabonetes, jornais e revistas e outros pequenos itens necessários, ou de luxo, a um cotidiano na
aldeia. Nele ·estava um li vrinho, presente de Roberto Cardoso de Oliveira
que retornara de u1na viagem aos Estados Unidos, o Current lssues in Linguistic ·Theory de Noam Chomsky.
M ais um fe liz acaso que aconteceu no mome nto exato. Aí pude ver
que havia um outro modelo que, ao me nos te mporariamente, soluc ionava o
meu impasse e me permitia descrever a língµa de urna maneira mais adequada, termo que passei depoi s a traduzir como "de urna mane ira elegante e
económica". Abolidas as condi<;oes de invarian¡;a e biunivocidade, impostas
pelo rnodelo estruturalista radical, era possível te r urna vogal nasal subjacente e dela derivar urna vogal oral por me io de urna regra de perda do trago
•
nasal em final de palavra. A e ntrada lexical nao era reduplicada. Coma oclusao g lotal, pode ria representar no léxico a oc lusao gl0tal subjacenle que se
man tinha inte rvocalica me nte, como e m 'y "água": xe 'y " minha água", e, nos
demais casos, representar a palavra sem a oclusao glotal e postular urna regra
de inserc;ao da oclusao e m iníc io de pa lavra come<;ada por vogal como em
'apina "ca be~a": xeüpina " minha cabe<;a"
Foram essas as moti va<;5es que me levaram a querer ir para os Estados
Unidos aprender o novo mode lo. Fui numa leva com várias outras pessoas a
procura do novo e do atual: M ário Alberto Perini, Margarida Basílio, nós
tres para a Uni versidade do Texas e m Austin e Bernadette Abaurre, para
Buffalo. Era um novo paradigma que c hegava a nós um pouco tarde, mas
que prometía mui to. Fui aos Estados Un idos, com urna bol sa da Funda9ao
Ford, aprendí o novo modelo, nao fiz minha tese de doutorado e m tapirapé 1
mas e m fo nología do portugues.
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Observemos ao menos um caso em que a fonologia gerativa padrao
permite captar urna generaliza~ao impossível de ser feíta na fonologia taxinomica. O modelo gerativo linear, que retirou do mapa o nível da fonemica
sistemática, permitindo informa~oes morfológicás -nas regras fonológicas,
trata o contraste acentual em tjii'wiirii "cachorro'' I tjií.wií.'rii "tucum' como
um fenomeno de superfície; analisando o primeiro exemplo como composto
de raíz tiiwiir e o sufixo -a "nominalizador", enquanto que o segundo nao
tem esse sufixo, a raíz terminando na vogal nasal ii. Observe-se que só sao
paroxítonas ou proparoxítonas as palavras em que as raízes a que se agregaram sufixos átonos. Assim é possível formular urna regra que acentue a última vogal da raiz.
Porém, por ser linear e. nao levar em conta a estrutura~ao da sílaba e
nao postular regras de silabayao e de ressilaba9ao, tornaría a expressao de
urna simples distribuiyao complementar bastante deselegante, para nao dizer
complexa. '.Trata-se da distribui9ao de tj e j, que numa perspectiva linear tem
de ser fraseada como: tj acorre em aclive de sílaba pretonica ou tonica ej no
aclive ou declive de silaba postonica. Assim, em tjii'wiira "cachorro", tj
ocorre em onset de silaba pretonica; em ky 'tje "faca" em onset de sílaba
acentuada;. em nzaja "cobra", j está em onset de sílaba postónica e em akoj
"caiu", em coda de silaba postónica. Coma autonomía da sílaba e regras de
silaba~ao é possível tomar essa distribui9ao bem mais elegante. Pode-se
dizer que tj ocorre em onset e j em coda. Assim maja se decomp5e na camada lexical em maj+a que é silabificado no primeiro ciclo como maj$a e, no
segundo ressilabificado como rna$ja.
A vantagem de um modelo que tenha hierarquías se torna patente se
tentarmos formalizar pelo modelo linear a regra que converte tj em j. No
ambiente acima especificado, haveria urna mudan~a quase que todos os traeros componentes de tj, de oclusiva alveolar palatalizada, para j glide palatal,
alto, nao-arredondado, urna mudanya que seria imotivada, pois nada impediria no modelo, pelo custo da regra, que tj passasse a lj. Adotando a configurac;ao proposta por Clements e Hume (1995), para as consoantes com articula9ao secundá¡ia, no caso a oclusiva palatalizada, tero-se numa mesma raíz
um segmento composto de urna oclusiva cuja carnada do ponto de articulacrao se bifurca no articulador [coronal] [+ anterior] e em um outro nó naoterminal vocálico, que se bifurca em ponto de articula9ao vocálico, no caso
[coronal] e abertura, no caso [-abertal] [-aberto 2] [-aberto 3]. A variantej
é obtida pelo apagamento do articulador [coronal], dominado por Ponto de
Articulacrao da Consoante. Restam entao os articuladores dominados pelo nó
vocálico, a saber, [coronal] e abertura, expressanado urna vogal alta [-aberto
1], [-aberto 2], [-aberto 3]; na camada do tempo, tem-se urna raiz consonantal. Essa interpreta9ao e configutacrao das consoantes com articula9ao secun;-
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dária preve que tipo de altera~ao pode ocorrer num segmento desta natu.reza,
excluindo, assim, ou to,rnando altamente mateadas substitui\:6es aleatórias
totais. Além disso, por ser urna raíz que contém a especifica~ao de consonantal e que se ramifica em um nó vocálico, nas regras morfofonemicas o y
pode Ter urna duplicidade de comportamento ora se agrupando em alguns
processos comas vogais, ora comas consoantes, que é o que acontece como
tapirapé.
A vantagem formal da teoría auto-segmenta! para a fonologia do tapirapé foi tratada no artigo "A estrutura silábica do tapirapé'', publicada em
Estudos fonológicos da línguas ind_ígenas brasileiras, coletanea coordenada
por Lep Wetzels (1995), a quem <levo meu reencontro coma fonología, e a
descri~ao meramente linear se encentra em HAspectos da fonología -e morfofonologia tapirapé" (1977). A distancia temporal que separa esses dois trabalhos, a meu ver, nao torna o primeiro anacrqnico ou superado; apenas representa momentos diferentes da pesquisa e de sua divulga~ao. O importante, a
meu ver, sao os dados e as observa~oes que urna descri~ao contém e a medida de avalia~ao de urna descri~ao deveria ser a possiblidade que oferece de
reinterpteta~oes em outros referenciais teóricos.
Observe-se que a simplicidade do inventário fonemico do tapirapé, ern
que o caso mais complexo é o mencionado acima, está acoplado a urna rica
morfofonologia em que, nas raízes, ocorrem as seguintes alternancias: ami
éip/aw, anlat/ar em paralelismo com VpNw: Vt/Vr. Mais urna vez. é a representa~ao mais abstrata da fonología gerativa que possibilita captar esse paralelismo, pois permite representar am por ap e an por at, análise que foi adotada na proposta de representa~ao gráfica para a alfabetizac;ao en1 língua
materna.
Porém, se acreditarmos que as rea~oes do falante neste processo servem de evidencia externa análise, ou, mais modestamente, de pistas, para
confirmar ou infirmar possíveis solu~oes, cumpre assinalar que os tapirapé
nao ace~taram a análise em que tj e j sao alofones e seu alfabeto os representa com dois símbolos distintos, talvez significando nao o que a análise autosegmental, bem mais abstrata, implica - a semelhanc;a fonética entre os dois
sons - , mas urna visao bem concreta de que esses dois sons nao sao para
eles suficientemente semelhantes - urna das premissas da análise pikeana
- e devem ser considerados segmentos diferenciados. Por outro lado, aceitaram as análises morfofonologicamente motivadas bem mais abstratas, como escrever com ap a terminac;ao am, e por at a termina<;ao an. Assim as
representac;5es de akam "quebrar pote" e a de 'an ' cair' coincidem coma da
•
análise gerativa: li.kap e 'at, respectiv~mente O uso desta evidencia externa
aponta em duas dire~oes - urna concreta e outra abstrata - que ou invalidam a análise proposta, ou sugerem que a reac;ao do falante no processo de
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alfabeti za~ao

nao é um argumento válido para confirmar ou infirmar os princípios gerais de uma teoría. Estes fatos e considerá<;oes sobre as evidencias
ad vindas do processo de alfabetiza9ao foram tratados em artigo intitulado "O
papel do aluno na alfabeti za~ao de grupos indígenas: a realidade psicológicas das descri95es lingüísticas" ( 1987), feito em colaborai;ao com M arília
Lopes da Costa Facó Soares e Tania Concei9ao Clemente de Souza, que
testaram criteriosamente essas análises e as rea95es dos alunas tapirap é in

loco.
O importante é que, com essas representa96es mais abstratas, se toma
imperioso di stinguir regras lexicais de regras pós-lexicais. Cada vez nos
afastamos ma.is do modelo gerati vo padrao e sua aboli9ao de níveis diferenciados de anál ise.
Vo1tando ao caso da oclusao glotal, a diferen9a flagrante existente é
que o processo de sua inserc;ao aponta pára a vantagem de um modelo fonológico de. representa9ao e regras ao invés de um modelo meramente representacionaJ. No modelo da fonología lexical, fica, porém, a pergunta: onde
deve ser tratado, se no estrato lexical o u no pós-lexical. Trata-se de um fenomeno demarcativo da palavra e como nao acorre entre palavras no contínuo da fal a, só em iníeio palavras ditas isolada111ente, <leve ser assim regra
lexical, que se insere em inicio de enuncias;ao, a fim de evitar que se insere
no nível lexical, propira da palavra, e se cancela no pós-lexical entre pala- ·
vras a.lcan9a-se o resultado correto, ~as se perde o valor demarcador do
ptocesso. Isto parece ser um indicativo· que o caminho mais apropriado é o
da fonología que vem sendo tendo hoj e em dia urna grande aceita\:ao: a teoria da otimalidade ou otima~ao.
Por aquí come9a a ficar lnais claro o subtítulo que dei a este breve relato: " um estudo de caso de urna pesquisa infinda".
Passemos a urna outra etapa, a da tipologia clássica e dos marcadores
de pessoa.
Poi o artigo pioneiro de, Lucy Seki, "Kamayurá: urna língua de estrutura ati va" ( 1976), que abriu o caminho a seguir para dar algum sentido ao
simples quadro que chamávamos de refer enc ia cruzada. Com base na proposta de Giorgii Anton Klimov (1974), pode-se dizer que o tapirapé é urna
Hngua de estrutura ativa, tal como o kamaiurá, o asurini do Trocará, o tupi nambá, o kaiabi, para mencionar apenas alguns exemplares da família tupiguarani Por estrutura ati va se entende o uso éla mesma forma de referencia
pessoal para marcar o sujeito de verbos transitivos e de verbos intransitivos
ativos e óutra forma para marcar o objeto de verbos transitivos e o sujeito de
verbos de estado. Há assim urna c isao do sujeito dos verbos intransitivos,
que ora se juntam ao suje ito verbos transitivos, ora ao objeto. Sao, por isso,
também chamadas de línguas de sujeito cindido e ora vistas como um caso
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de ergativiqade cjndida, condicionada pela semantica ativa ou de estado do
radical verbal, ora como um tipo autonorno, como o faz Klimov, seguido por
Seki.
Observe-se, porém, que a tipología de estrutura ativa só se consubstancia quando a 3ª pessoa está em jogo, quer como sujeito, quer cOmo objeto. A escolha do argumento a figurar no verbo depende de urna hierarquia
referencial em que a 1ª> 2ª> 3ª. Nas demais, as rela~oes entre sujeito e objeto com outras referencias pessoais tem marcas especificas, tradicionalmente
conhecidas como morfema cumulativo (1ª>2ª) e morfema descontínuo em
outro (2ª> 1ª). Urna alentada bibliografia sobre o tema existe, nao só para as
língua tupi-guaraní, mas também para as de outras famílias , que é amplamente praticada no país e nao vale a pena alongar-se aqui. .
O importante da proposta de Klimov é que ele vai além do estabelecimento do tipo ativo distinto do ergativo e·' da listagem das características
dessas línguas, ao estabelecer urna conseqüencia daí derivada. Segundo ele,
nas línguas ativas, os elementos centrais sao as marcas referenciais de pesso~' sendo os sintagmas nominais a que elas se referem meros acessórios.
Essa observa~ao de Klimov permaneceu por vários anos, praticamente
restrita aos círculos da antiga Uniao Soviética. Se nao fosse Lucy Seki, jamais teria sido conhecida por nós.
Foi semente na década de 80 que a questao sintática que esta observacrao encerra voltou a ordem do diana persp~ctiva da teoria paramétrica ..
Voltando ao meu trabalho de campo, mesmo na primeira viagem,
chamara-me grande aten~ao a ambigüidade contida em frases do tipo Joao
matou Pedro, já que a Iíngua, como se viu no exemplo, em portugues, Ione
· mordeu cachorr(:), e outras que presenciei como, Corre, Ione, corre, vem cá,
lrmazinha mordeu piranha, a ordem sintagmática. básica parecia ser OVS.
Essa ordem foi a origem de várias foras lingüísticos que dei, como no dia de
uma ca~ada em que Marcos me comunicou que Cachorro niatou porcao e
eu, com cara alegre, respondi: que bom, vamos comer 1nuito porcao hoje. E
ele, triste, me retrucou : niío, lone, meu cachorro morreu.
Em outros contextos e como passar do tempo percebi que a essas senten9as eram ambíguas e que haveria a pennissao de ser interpretadas tanto
como OVS, ou SOV, OSV etc. A ambigüidade daí decorrente que se limita
aos casos em que há duas 3ª pessoas envolvidas, urna corno sujeito e outra
como objeto, ambas como tra~o [+animado], já fora notada pelo Pe José de
Anchieta em sua Arte de grammatica da lingoa mais usada na costa do Brasil (1595), sob o nome de anfibologias. Coma acuidade que lhe é característica, diz-nos ele, no capítulo VIII: Da constru~ao dos verbos ativos:
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Sendo a terceira pessGa nominativ0 e acusativo, ainda que
possa haver algutna anfibólogi~, cq:ntudo, pela materia que se trata,
co1numente fíe.a claro, como de coisa animada com inani1nada, ou
.de maior qualidade com tne'n ot; assi'In Pedro come pao., bebe, planta, derruba árvores etc; está claro que Pedro bá üe ser nqminati:vo,.
de qualquer maneira que se ponha, 00mo Ped.r© o-ú miapé Pedro
come pao, Pedro miapé o-ú, miapé Pedro .o-ú, o--ú ~edro miapé; e
por aquj se entende o mais: Bedro pirá o-ú P~dro come peixe,; Pedro jaguára o-juká Pedro matou a on~a. Quande há igualdade, entao é a dúvida, como ·Pedro matoi.1 a Jc:)~o. Pedro Jo~o o-j~á, porque ambos poclem ser nominativo e acusativo.
Le1nos Barbosa (1956) também chfillla a aten<;ao para as várias ordens
possíveis, mas eu nao prestei a menor aten~ao· a essa ob.;erv-aQa~ porque o
esquema a que estava ljgada me di·zia que há uma orde.m básica, da qual se
poderiam derivar outras. E essa -ordem básiea seria a encontFadas em senten9as neutras, isto é, nao marcada pragmaticament~ ou era a mais fteqüente
nos textos. Passei muito tempQ contando freqüencia de sintagmas .sujeito e
objeto em textos e o que encontrei foi a ordem V. E quartdQ muito·SV e OV,
o que me levaría a dizer que a ordem era ergativ'!.. Nao sei muito hern o qué
isso qaer dizer e para que essa classifica~ao .serve, mas era 0 que podia fazer
Cóm 0 tipD de modelo que tia.ha a tnao. ,
Custei muito a ver o problema, porque só se vé.quando se tem urna teoría q1:1e nos induza a ver.
Na busca de urna explica<;·ao para b qué ea considerava insupórtável
co11viver - nao saber quem morreu em Ped.ro mateu Paulo-, ti ve .a inteligente e original companhia de Márcia Damaso Vieira, que elegeu o tema
para sua tese de doutorado, O prablema da ceJnfigurac.ionalidade na língua
asurini: un-ia conseqü&ncia da p.rojefiio dós argumentos do pre.dicado verbal
(1987), em que compara duas ptopos'.tas sobre ordem sintagmática livre: a de
Eloise Jelinek (1984) e a de Mark Baker (1990)..
O que está em jogo é urna volta aoque fora sugerido por Klimov, que
pode ser parafraseado em termos atuais por caracterizar as líng~as de ordem
livre como aquel.as ern que os sintagmas nominais de sujeito e objeto nao s·ao
aÍgumentos do verbo, e sim adjun~oes. Para JeJjnek, os argumentos sao os
clíticos d-e pesso.a que vern a.fixados aos verbos, ·e, para Baker, os afixos pessoaís sao elementos de c·onGordanc.ía, os argumentos sao a categoría vazia
pro.

O interessante da perspectiva pa:ramétrica é que ela abriga a .correla·eionar fatos que se pensava nada ter a ver um com Q outro, quais sejam: 1)
ordem sintag.mática livre; 2) anáfora zero ou apagamento de sintagmas no.
".1.6
.)
'
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minai s; 3) sintagmas descontínuos; 4) ausencia de quantificadores, 5) ausenc;ia de quest6es múltiplas~ 6) incorpora~ao nominal. ·
O tapirapé tem todas essas características menos urna: a viola~ao da
condi9ao C da teoría da vincula9ao (Chomsky, 198 1), pela qual urna expressao referencial é livre em todos os domínios do sujeito. Por domínio do sujeito, entende-se urna configurac;ao abaixo do nódulo S(enten9a), sujeito
senda definido como o sintagma nominal diretamente dominado pelo nódulo
S(enten9a:). Um prOnO'me deve ser livre no menor domínio de sujeito, isto é,
seu referente, nao deve estar na mesma ora9ao e·m que ele se encentra. A
categoria vazia pro, por representar o sujeito pronominal oculto, tem os
1nesn1os domínios do prono1ne. ·
A condi~ao C nao permite assim que numa senten~á como (Ele) quebrou o brar¡o de Pedro, Pedro e (ele)/pro sejarn co-indexados, isto é, sejam a
mesma pessoa. Essa condi~ao é quebrada em línguas como o mowahk e o
kadiwéu, em que urna categoría vazia corno pro pode ser co-referencial com
a expressao referencial Pedro. Este é para mim o argumento central do parametro da poli ssíntese tal como p.roposto por Baker ( 1995).
O tapirapé, embora tenha as características mencionadas, nao permite
essa co-indexa9ao. A bem da verdade, o tapirapé tarnbém nao tem um verbo
realmente poliss·intético, urna estrutura morfológica complexa, isto é, que
siga a condi~ao da visibilidade morfológica em que cada sintagma nominal
tem no verbo um morfema correspondente. O verbo é tapirapé é morfo logicamente muito simples e nele só se tem urna marca que é ou a da objeto ou a
do sujeito.
O parametro da polissíntese teria a vantagem de aparentemente responder a urna das perguntas que sempre fiz: por que algumas línguas incorporam e outras nao, ou por que o mo1fema nza, que na literatura tradiciona1
das línguas tupi-guaraní é un1 causativo, só acorre com verbos intransitivos?
Nao deu certo, mas valeu a busca, porque ti ve de enriquecer 1neus dados, remexer velhos e amarelados cadernos, redirecionar meu o lhar, e, muitas vezes, alguns lá estavam guardados e eu nunca conseguira lhes dar um
sentido. E, principalmente, conhecer o kadiwéu e os trabalhos de Filon1ena
Sandalo (1997; 2001), a mim gentilmente enviados, o mowahk, o warlpiri e
tantas outras também cheias de fatos e de mistérios, pois muitas vezes se
assemelham em alguns aspectos de superfície, que diferem em outros, que
podem parecer insignificantes, mas nao o sao.
Nao me atrai a idéia de considerar um subparametro ou microparametro do tipo poli ssintético. Continuo fiel ao principio que aprendí em
Syntactic Structures (Chomsky,1957) que um modelo formal procura urna
teoria fraca com afirma~oes fortes , a fim de que possa ser verificada. A postula~ ao de 1njcro-pa.rametros acabaria por incl uir no modelo, como aconte-
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ceu com as transfor~a95es, muito mais do que realmente é necessário para
definir a faculdade humana da linguagem, por tornar a teoria forte e as afirma90es fracas.
Há urna saída apontada por Sandalo (1997). Como os sintagmas nominais tem urna fun9ao pragmática, e nao sintática de codificar sujeito e
objeto, a proposta de Luigi Rizzi ( 1996) acomoda es ses elementos na ramifica9ao da periferia a esquerda(CP). Isso mantém a condi~ao C da teoría da
vinculac;ao e exprime a natureza pragmática dos sintagmas nominais.
Agora fica mais claro ain~a porqúe dei o título de pesquisa infinda.
Melhor seria ainda infinit~, pois a cada dia novas possibilidades de anáJise e
de interpretac;ao surgefl} que é preciso averiguar. Nao te.flho, nem nunca tive,
a intenc;ao de confirmar ou infinnar ou redirecionar teorias já existentes. O
que desejo é que essas teorías me ajudeQ1 a entender melhor meus dados.
Move-me a esperan9a de ter um dia urna análise holística, em que um eixo
transversal 'una os tópicos da gramática, e que traduza o entendimento que
ti ver alcan9ado da língua.
O que aprendí nesta tentativa de chegar a urna descri9ao a mais completa possível é que o fenomeno da linguagem é tao vasto, tao complexo que
nem usando todas as teorías existentes se dá conta da totalidade de seus aspectos. Nem urna só pessoa. Acabou-se a mística do estruturalismo, em que
bastava documentar, segmentar, arrolar e rotular e, pronto, Iá se tinha a língua completa. Hoje se sabe que para se chegar a algum porto mais segur.o é
preciso ter perspectivas diferentes, testar várias hipóteses e teorías concorrentes e mesmo que se tente unir todas essas perspectivas muita coisa ainda
ficará de fora.
Durante a confeci;ao <leste trabalho, lembrei-me muito de urna ausencia que estará para mim sempre presente. Lembrei-me de Carlos Franchi,
com quem conversava sobre a limita~ao das teorías, da impossibilidade de
completude, da necessidade dos recortes, que se, por um lado, facilitavam o
trabalho, por outro o empobreciam.. .Senti sua falta nessa troca de idéias.
Mas esta ausepcia é compensada pelas presen9as que aquí vejo e que
levaram este encontro internacional a bom termo, pelos alunos que aquí estao e prosseguirao essa aventura. Gostaria aqui de agradecer específicamente
aos meus colegas de trabalho no Setor de Lingüística do Museu Nacional,
Bruna Franchetto, Márcia Damaso Vieira, Marília Lopes da Costa Facó Soares e Marcus Rezende Maia, que nao me deixam envelhecer, pois me renovo
. e me recrio com seu convívio, coma leitura de seus trabalhos e com a participac;ao em suas iniciativas.
E como esta conferencia foi urna recorda9ao de meu trabalho de campo, ·permito-me aquí. dedicá-la memória de Irmazinha Mayie Baptiste de
Jesus, que me levou aos tapirapé e que em tudo me ajudou a realizar um bom

a
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trabalho, introduzindo-me no mundo tapirapé,. recolhendo dados, organizando-os e me enviando, mantendo-me na aldeia, mesmo quando fora dela. Minhas recordac;oes e meu relato estariam incompletos sem sua Jembranc;a para
mim eterna.
Para finalizar, gastaría de me associar ao pastor Jacó, que por sete anos serviu Labao, pai de Raquel, serrana bela, e lhe foi itnposto servir mais
sete para receber e1n troca a mulher amada, e dizer que, decorridos cerca de
30 anos de estudos da língua tapirapé, outros tantos por certo estudaria, se
nao fara para tanto trabalho e tanto encantamento tao curta urna só vida.
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Patterns of Nasality and Obstruence in Ikwere,
an African Language with N~sal Harmony
George Nick Clements

(CN RS) Paris)

Sylve~ter

(LLACAN-CNRS. Villejuif)

Osu

l. I NTRODUCTION
A num ber of lang uages) including rnany" in South A1ner ica a nd West
Africa, have syste111s of nasal hannony according to whic h a 1norphen1eleve l feature of nasa lity spreads over certa in do1nains, rn ost co1n1nonly the
wo rd. In n1 any syste1ns. the spreading of nasality is arrested by certa in typ-es
of con so n an t~, inc luding vo iceless obstrue nts, while in others nasal ity sk ips
over certain consonants ( typi ca lly~ voice less obstruents). The cJass of sounds
that unde rgo nasal ha nnony is not a rbitrary, but 1n ost often cons ists o f a
continuous subset of the sea le in ( 1.), starting at the top.
( 1) vowels

glides
liquids
i1nplosives (and related stops)
voiced fricatives
voiceless fricatives/voiced stops
voiceless stops

most susceptible to nasá.lization
A

1nost resistant toTnasalization

For exan1ple, in son1e languages o nl y vowels nasalize, in othe rs
vowels and g lides nasalize, w hile in others ali sonorants nasa lize, and s_o
forth. (See Wa lke r 1998 fo r a rev iew of data drawn from tnany genetically
unrelated la nguages.) Exceptio ns to this pattern a re often due to historical
developn1e nts rende ring the phonetic bas is of nasa lization synchronically
arbi trary ( Hy1n an 1982). As severa! 1inguists ha ve noted, thi s sea le
rese1nbJes the well-known sonori ty sea le as proposed by 1inguists such as
S ievers and Jespersen.
Th is paper addresses the question: why are so1ne con sona nts 1nore
suscept ible to nasalizatio n than others? lt preseí1ts new data frorn lkwere, a
West Afri can language spoken in N igeria, \ivhic h sheds new light on this
question. As we sha ll see, I kwer e has a pattern of nasa l harmony w hich
spreads nasa lity across sonorants and certain stop consonants. We sba ll
atte rnpt to dete rn1ine whethe r the class of nasalizing consonants is arbitrary
or whether it has a phonetic a nd phono logical bas is.
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The remi inder of the discussion proceeds as follows. Part 2 presents a
general typology of nasal systems and nasal barmony . Part 3 then examines
nasal harmony in lkwere. Part 4 shows that the phonological and phonetic
property that characterizes the class of nasalizable se.gments in Ikwere is that
of nonobstruence, defined as the absence of buildup of air pressure behind
the oral closure. Finally, part 5 proposes an interpretation of this result for
feature theory.

2. AN ÜVERVIEW OF NASAL HARMONY
Cohn (1993) recognizes four typ~s of nasal syste1ns, depending on
whether nasal ity is surface-distinctive in consonants, in vowe1s, in both, or in
neither. These are given in the chart in (2). Figures in the column on the right
show the number of Janguages in the UPSID survey of 451 genetically
balanced lan.guages (Maddieson 1992) representing each type.
(2)

Nasality is distinctive in:

e

Type 1
Type2
Type 3
Type4

no
no

yes
yes

V
no

yes
no

yes

UPSID 92:
4
5
345
97

·.

Among these systems, types 1 and 2, in which nasality is
nondistinctive in consonants, are statistically rare, but nevertheless well
documented. Examples of Type l systems, in which nasality is not
distinctive in any seg1nent, include the Salishan languages and Quileute
(North America), Piraha and Mura (South America), and Rotokas (Papua
New Guinea). Type 2 systems, in which nasality is surface-distinctive in
vowels but not consonants, are concentrated notabJy in t\vo zones: West
Africa~ where they are found in languages such as Gbe, Kpelle, and Bwa1nu,
and South Arnerica, where they are found in languages such as Barasana,
Tucano, and Warao. (These examples are of course intended to be
illustrative rather than exhaustive.) Type 3 systems, in whicJ1 nasality is
·surface-distinctive only in consonants (e.g. English, Arabic), are the
commonest, while Type 4 systems, in which nasality is surface-distinctive in
both consonants and vowels ( e.g. Portuguese, French), are somewhat less
common.
Many languages with surface-distinctive nasality also have nasal
hannony or assimilation. In sorne, nasality spreads locally, that is, only
within the syllable, while in others, nasality spreads in a long-distance
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manner across sy llables, though usually within a we ll-defined larger don1ain
such as the root, the ste1n, or the word . Long-distance nasal spreading is
widely reported in languages of Mex ico, South A111erica, Indones ia. and
West Africa. l t appears to be 111 ost often associated with Type 2 and 3
systems, in which nasality is distinctive in either consonants or vowe ls but
not both.
Nasa l hannony, as this tenn is rnost co1nmonly used, js a type of nasal
assi1nilation satisfy ing three criteria:
(3) Nasal harmony
a) nasality is lexicall y distinctive at the leve! of the morphe1ne
b) nasa l spreading is long-distance
e) there are rn orpheme alternations according to which son1e or al 1 afftxes are
ora l in oral contexts and nasal in nasal confexts

By the first of these, nasality co1n 1nutes at the leve! of the 111 orphe1ne:
1n orphe1nes either bear a lexical featu re of nasality or they do not, and if they
do, this feature spreads predictably across the 1norphen1e. In a less con1n1011
variant of this pattern, Barasana as descri bed by Gomez-In1 bert (1997)
presents a three-way contrast among nasal 1norphe1nes, oral 1n orphen1es, and
a lternating 111orphe1nes, whose orality or nasality is predictable fro1n the
contexts in which they occur. The second criter1on in (3) requi res nasality to
spread across sy llable boundaries, and the third requ ires the presence of at
least so1ne a lternati ng morphe1n es, a lthough th. is feature. is perhaps better
regarded as typi ca l of nasal harmony systems rather than strictly criterial.
Nasa l hannony in the sense of (3) is well known in South A111erican
languages, but has been less often reported elsewhere. It appears to be n1ost
characteri stic of Type 2 nasal systen1 s, where nasality can so1neti1n es be
analyzed as a floa ting or supraseg1nental feature in underl ying
representation. For recent theoretical treatments of nasal harrnony based on
cross- lingui stic data, see Pi ggott 1992, Hun1e & Odden 1996 ~ Walker 1998,
and Peng 2000, among others.
3. IKW ERE : A T YPE 2 LANGUAGE W IT ll NA SAL HARMONY
lkwere is a 1ne1nber of the lgbo id fam .ily of languages spoken in
N igeria. (t has ren1ained undocumented in the published literature until very
recently (sec Osu 1998 for a genera l presentation). The data presented below
have been col lected as part of an ongoing project des igned to bring [kwere
phonology to the attention of the lingu istic publ ic; our presentation draws on
n1ore deta iled st udi es whi ch will appear elsevvhere (C le1nents & Osu 2001;
in press).
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. 3.1. IKWERE AS A TYPE 2 LANGUAGE
Ikwere has a system of e ighteen surface-distinctive vowels, of vvhich
nine are oral and nine are nasal, as shown in (4):
(4)
high:
m id:

oral ·
u
l
I
u
e
o
E

low:

:)

a

nasal

[+ATR]
[-ATR]
[+ATR]
[-ATR]
[-ATR]

J
l

y

~

º

~

g

ª

º

Soine of these vowels are less co1n1non than others, and E and g in
particular are of very 1im ited occurrence. Ikwere also has a syste1n of ATR
(advanced tongue root) vowel hannony, acéording to which (with on ly a few
exceptions) .ali non-low vowels in the word are either [+ATR] or [-ATR].
This constraint accounts for regu lar a lternations in gratntnatical 1norphe1nes;
compare,
for
example,
the
first
and
third
vowels
111
~

l?á-léní (if3) 'slhe has ru n ' and

o ri-léní (vviri)

's/he has eaten', whose

values for [±ATR] are detennined by the vowels of the roots, l?á and ri.
Further examples w ill be seen below.
Exa1nples of surface contrasts between oral and nasal vowels are
shown in (5):
(5)

nasal

oral

áka
' hW"e
e' "
ES
a

, ,

ez1
idó

igwu
~du
'
:)y:)
'

'hand, arm'
'to blow ( of wind)'
'seven'
' large'
'peace'
'share' (n.)
' a dry sauce'
'amicable gesture'

ákª

' hw~. .
e-,
'

ESª
,

ez1'
idg
Ígwlj
:Sdl)
~-yj

(rísj)

'sickness of hens'
'to float'
'squirrel'
' pig'
'shade of sun'
'fishbone'·
' tai I'
' to defecate '

In addition to these vowels, a placeless, tone-bearing nasal vowel ?,
probably representing a historical class prefix, occurs before consonants in
sorne nouns. We conventionally transcribe this vowel as m before labial
consonants and n before other consonants, including w, as in words like

m]y ' horn', mpú 'jigger', nsj 'odor', and ríhwu ' loss'. Ali other nasal vowels
are excluded in word- initial position.
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Surface consonants occur in three phonologically-defined sets, as
shown in (6); this c lassification will be justified in the later discuss ion. Ali
consonants occur both initia lly and intervocalically.
(6) Set A: obstruents

voiceless stops
voiced stops
voiceless fricatives
voiced fricatives
Set 8: oral nonobstruents
plain voiced stop
glottalized stop
lateral approxirnant
central approx i1nants
aspirates
Set C: nasal nonobstruents
.
plain nasal stops
glottalized nasal stop
central approxirnants
aspirates

t

e

k

k".

d

J

g

gw

y

y

\V

p
b
f

s

V

z

b
'b

1
r

m
'm

h

h"'

b

b\\'

n

.r

y

y

~

Of these sounds, /;> and '/;> are lax, labial ized labial stops produced
'vvith no explosion at re lease. The latter is glottalized during most or all of its
closure, and is typically imploded at release. Phonetic data showing how
· these sounds are di stinguished from p and b will be provided below.
Consonants of Sets B and C are in co1nple1nentary distribution before
vowels, Set B consonants occurring only before oral vowels and Set C
consonants on ly before nasal vowels, as shown in (7):
(7) before oral vowels (Set

B)

' paint '
,,b ,
' cornpanionship'
a a
'to rnarry'
~-lú
'rnushroorn '
érú
' to return '
a-yá
a -yá
' to leave it '
e-wé (í!wé) ' to be spicy hot'
a-ha 'to cut into pieces'
' hw,e 'to blow (of wind)'
eábá

before nasal vowels (Set C)
,

'rnatchet'
'path, road '
,
'
'to hear'
:::>-n11
, ,
'work'
Eill
,-"
'eye'
ªYª
' 'to bask in the sun'
a-yª
e-\Y~ (í\y~) 'to breathe'
' h,
'to suffice'
a--ª
' hw,
'to float'
e- ~ ~
amª'
a'mª

~
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Based on their. co1nplementary distribution, the consonants
of Sets B
.
and C can be grouped into phoneme~ as shown in (8):
•'
." ..
(8)

. ..

12honerne

before oral vowels

before nasal vowels
m
'm
n

/b/
/ "9 /
/l/

b
'b
l

/r /
/ y/
/y/
/ w /

r
·y

r

y

y

w

\Y

h
h\\'

b
h\\'

/ h/
/ h\\' /

y

Direct- evidence for three of these groupings comes from regular
patterns of 1norpheme alternation, as shown in (9):
(9) l - n: o rí-lérrí 's/he has eaten ', d ..y~-n~rrí 's/he has drunk'
r - r: ~ bya-ru nu ekílé 's/he carne yesterday'' ~ ..y?J-rQ
's/he drank
sorne wine'
y - y: :5 bª-yá-lérri - :5 bª-yª-ngrri 's/he has co1ne in' (free variants)

mª'yª

The remaining pairings (f:J~m, '9~ 'm, ;y-y, w-'1:1, h- 1:1, hw- bw) are
based on feature similarity. Given this analysis, nasality can be regarded as
fu lly predictable in consonants, determined by agree1nent .w ith the follow ing
vowel. (Henceforth, in order to simplify our transcriptions, nasality wi ll not
be indicated in the approxitnants [y y ljl b bw
.)
Since nasality is contrastive in vowels but not in consonants, Ikwere
has a Type 2 syste1n according to the typo logy in (2).

3.2. NASAL HARMONY
It wi ll now be shown that Ikwere has a syste1n of nasal harmony,
according to the criteria g iven in (3). We discuss 1norpheme-level hannony
and word-level hannony in turn.
3.2.1. Nasal harmony at the morpheme level
At the leve! of the morphetne, thi s system has the following
characteristics:
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(1 O) a) Every rnorpherne has at most one nasal span (that is; uninterrupted string of
nasal and/or nasal ized segrnents)
b) Nasality spreads in a long-distance rnanner
e) Norninal-initial V and rV syllables (at least sorn e of which appear to
represeot historical noun class prefixes) are excluded frorn the dornain of nasal
harrnon y; thus the nasalizable dornain is always C-initial
d) Sorne rnorphernes are disharrnonic, according to one of two types:
Type 1: set A consonants rnay separate an oral vowel on their left and a
nasal vowel on their right, or vice-versa
Type 2: rnorpherne-internal nasal stops m and n rnay initiate spans of nasal
harrnony to their right
At the leve! of the word, sorne suffi.xes show alternations, having
nasal real izatio ns when adjacent to nasal segments and oral realizations
when adjacent-to o ral segments. Ali these points will be exemplified below.
Regular 1n o rpheme- level nasal hannony ill ustrating properties (1-0a-c)
are shown in ( l 1).
•
( 11) a) Nasal harmony in monosyllabic (CY) domains

ESª

ík"\1
e-y~

a-yª

'squirrei '
' age group '
' to give'
' tobask inthesun'

~-\Vj

ríy~
rew~

rúh"\i

' to drink '
' person '
' deity'
' face '

b) Nasal harrnony in disyllabic (CYCY) domains
mgng
'oíl'
~b'1rª
, ,
'sibship'
w~n~
6'1nªrª
,
, ,
' '
nyQrQ
' charcoal'
mgyg
' w' '
' lizard'
ng
~r~
ek<!ni

' blood '
' first rnale child'
' urine'
'strong odor'

~

e) Nasal harrnony in trisyllabíc (CYCYCY) domains (exhaustive Iist):
ní.miniml
'species of tree'
5mirimª
'meat, flesh '
ríwªrªkªrªh~

'the year befare last '
' to be stupid'

ldentifiable 1norpheme boundaries are indicated with dashes. In all
cases, each 1norpheme has at most one nasal span, which excludes an initial
Vor rV syllab le. The examples in (11 b,c) ill ustrate long-distance s preading.
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Type 1 disharmonic morphemes are illustrated in ( 12), where CA
stands for a Set A consonant (obstruent).

ycA V:

(12) a)

ámyk~r~

' also'
íhlg"'e
'axe'
'small '
mméint1'
áká ri 'k" ~ga ' right hand'
1nªk:5

b) VCA Y:
bád(!
bíkQ
ni'l;>oflj
áb:5cª
e)

ycAY:

, 1

¿;

'

•

~r 1nªn1z1

'

ákwtjm~key
, ,1 ,
I11jílj'V~

'hu man being'
'please'
'padlock'
· type of sack'

ngadª
bísj
odokwtj
n' tÉzg
J

'cassava'
' pity'
'coconut'
'sal iva '
'chair'
'poison'
' 1nany'
'sand'

no examples have been found

The abse nce of exatnples in w hi ch nasality straddles an obstruent
( l 2c) reflects the fact that nasal hannony is strictly local in 1kwere, never
skipping seg1nents. S ince han11ony is local and obstrue nts a re nonnasalizable, and there is at 1nost one nasal span per 1norphe1ne, obstruents
necessarily del i1nit nasal spans. As a result, intervocalic obstrue nts always
create d isharmonic 1norphe1nes when tlan ked by a nasal vowel on either
side, as shown in the examp les in ( l 2a,b ).
Type 2 dishannonic morphemes are ill ustrated in ( 13).
' ( 13)

óg'\1mªgala
n1'b5ma
. óbórómá
.
akamt)

' chameleon'
' heart'
'wide road'
' pap'

kr'n ci
ék1' nlm4
íbín~

, ,
::>SI íll_'

'now'
'planta in'
' type of fruit'
'straight ahead'

1n these exarnples, the nasal span does not include one or 1nore oral
vowels in the nasalizable dornain, but begins w ith a nasal, n1 or n.
Al 1 these patterns are su1nmarized in ( 14 ).
(14) Occurring patterns of nasality in CVCV morphemes:
• cycy, where C2is a sonorant (attested in our data: m n,[ y b b11 )

·

• CyCV, where C2 is an obstruent (attested: t k b g gw z)
• CVCy, where C2 is an obstruent ora nasal (attested: d k k1 'f m n)
Nonoccurring patterns: ali others, that is:
1

•

cycy, where C2 is an obstruent

•

CYCV, where C2 is a nonobstruent
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•

CVCy, where C.2 is a continuant nonobstruent (approximant)

3.2.2. Nasal harmony at the word level
Nasalization spreads progressively across morpheme boundaries in
certain suffixed forms. In nouns, nasal harmony is only rarely in evidence
due to the paucity of suffi xes. There appears, however, to be a noun-forming
derivational suffix -rV (where V represents a copy vowel) which regularly
harmonizes in nasality with the preceding vowel as shown by the examples
in ( 15):

..

( 15)

í-be-re 'be lch, (cf. e-be í-be-re ' to belch ')
ó-kQ-rQ 'stubbornness ' (cf. o-kQ ó-kQ-rQ ' to persist in seeking revenge ')

Word-level nasal harn1ony is 1nost strikingly in evidence in verbs,
where it appli"es to a ll pri1nary suffixes, that is, to ali suffixes that are not
synch ronically derived fro1n fu ll verb roots. Nasal harmony is ill ustrated by
the suffi xes -lEn1 (fron1 underlying /I E]?~) and -rU in the exa1n ples in ( 16).
(In these and later exain ples, upper-case letters ind icate vowels whose
surface value is determ ined by ATR vowel harn1ony.)
(16) -/Em: ó rí- lérrí 's/he has eaten' (cf e-rí 'to eat')
:3 \V~-n~rrí 's/he has drunk' (cf :3-wg ' to drink')
-rU: J bya-nJ nl) ekílé 's/he ca1ne yesterday'(cf. a-bya 'to come')
J \V~-n) m;fyª 's/he drank sorne wine' (cf. :3-\vg 'to drink')

Nasalization is always blocked by the Set A obstruents, as is
ill ustrated by the exan1ples in ( 17), in which the pri1nary suffixes begin with
obstruents:
(17)-g".U: ó k~- g"'u 's/he is holding' (cf. e- k~ 'to ho ld ')

-si : t~ - sí 'dance (and let people see)!, (cf. e - t~ 'to dance' )
-tE: bg-te risj ' listen!' (set your ears towards s.o.)

1n contrast. secondary (that is, deverbal) suffixes do not undergo nasal

harn1ony, even when beginn ing with nonobstruent sounds. This fact shows
·that word-leve l harn1ony is n1orpholog ically conditioned:
( 18) -la: oniJ-lá 'to chase away ' (cf. the verb root -lá 'go back home')
-wa: adª-\va 'to fa ll breaking' (cf. the verb root -·wa 'break')

-hªe:

o z~-h"·e- lém 's/he goes too often' (cf. the verb root -h"e ' go beyond')

-!;u: 6 dª- l;)lí-lérri 's/he fell down hard' (cf. the verb root -l?ú ' kili ')
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The last examples show that the nonnally ha nnonizing suffi x -!En1
shown in ( l 6a) re1nains oral after ora l suffi xes, even though the roots
the1nselves (zg, dg ) bear nasal vowels.
Finally, so1ne suffixes contain inhere nt nasal vowels. These suffixes
also trigger nasal ization of a following pri1nary suffix vowel, but not of a
preceding vowel, showing that nasal harmony at the word leve! is
exclusively progressive. Exainples are g iven in ( 19), a li showing that -lEm is
nasalized after nasal suffi x vowels, even though the root vowel is oral.
( 19)-ml;>g (reali zed -mmg):

-bg (cf.

5 lá-:mm~ -n~rri 's/he's been gone a long tirne '

-bg 'to enter'): ó rí-bª-n}-ngrri 's/he has eaten for his/her Ówn interest'

-hg: 5 lá-hª- ngrri 's/he has gone again'

As before, the set A obstruents block the spread of nasalization both
within and across suffi xes:
(20) -.fyte: ó rí-fyte-lérri 's/he has had to stop eating ' (cf. the verb root fyte 'stop')
-tE: 5 gá-h ª -te- lérri 's/he has gone around'

4. WHA T CHARACTERIZES THE CLASS OF NASALIZA BLE SEGMENTS
IN IKWERE?

We have seen that ali Set B consonants are predictably nasalized
before nasal vowels, y ielding the set C consonants, their contextually
nasalized varia nts. However, the set B consonants do not at first sight appear
to constitute a phonological natural c lass, as they consist not only of the
sonorants (nasals, liquids, g lides) but of the two ora l stops 9 and '!). lt wi ll
now be shown that these two sounds, un like p and b of set A, are not, in fact,
obstruents at a li. Given this resu lt, nasal hannony can be stated as applying
to the natura l c lass of nonobstruent sounds, which co1nprises vowels, glides,
laryngeals, liquids, nasals, and the nonobstruent stops 9 and '!).
The fea tu re [±obstruent] is defined as fo llows by Stevens ( 1983, 254 ):
Another c lass of consonants, called obstruent. is defined in the
articu latory domain by the presence of a pressure in crease with in the vocal
tract· during production of the consonant. This pressure increase occurs
because a complete closure or a sufficiently narrow constriction is made
w ithin the vocal tract to contai n the ai r.
The acoustic conseq uence of th is pressure increase is that turbulence
· noise is generated in the vicinity of the constriction at smne point during
production of the sound. This noise can occur either throughout the
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constriction interval (as in a fricative consonant) or at the release of a c losure
(as in a stop consonant) ( ... ). Presumably, a listener is sensitive to the
presence or absence of this type of noise in the sound, and this attribute, then,
defines the natural class of obstruent consonants.

Given this definition, which is fo llowed by Halle ( 1992) among
others, in order to determine whether any given sound is an obstruent we
1nust find out whether it involves a buildup of air pressure behind the
closure.
To see how this definition applies to Ikwere sounds, the authors
conducted air pressure measuren1ents at the Phonetics Laboratory of the
Uhiversity of Paris 3 using the PCQuirer system 1nanufactured by SciCon
(Los Angeles, USA). Air pressure variation in the anterior oral cavity is
1neasured by introducing a thin plastic tu be into the si de of the 1nouth behind
the rear molars so that its open end points tow'ard the center of the oral tract.
The other end. of the tube is passed through an oral mouth mask and
connected to a pressure transducer. The pressure 1neasure1nents obtained in
this way indicate the static pressure behind labial and coronal constrictions.
(An additional tube passed through the nasal cav ity into the pharynx would
be required to detect air pressure variation in velar stops. As the sounds of
interest here, p and 'p, are labial sounds produced with no velar closure, this
add itional tube was not used.)
Following a pilot study using English words, selected Ikwere words
were spoken by one of the authors, SO, a native lkwere speaker. For each
word, oral airflow and oral air pressure traces were synchronized with the
audio signal asan aid to segn1entation .
.
Figures 1 and 2 (appended) show results for representative
productions of b, p, p, and 'p. In these fi gures, the top line shows the audio
signa!, the rn iddle 1ine oral airflow, and the bottom line oral air pressure.
Egressive airflow is shown by a rise of the airflow trace above the median
line, and ingress ive airflow by a fall. An increase in oral air pressure is
shown by ·a rise of the air pressure trace above the 1nedian line, and a
decrease by a fati.
Figure 1 presents data for b and

p in the words dbá (éze)

'to become

rich' and dpá (é/:5) ' to run. ' The explosive stop b (Figure 1a) shows a brief
burst of egressive airflow at its release, lasting for two or three glottal pulses.
Air pressure builds up during the stop occlusion, peaks at release and then
drops quickly at the onset of the vowel. In contrast, f;; (Figure 1b) shows no
release burst, nor does it show any increase in oral air pressure during
occlusion.
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Figure 2 presents traces for p and '/;J in the words dpá (óhí) ' to

cli1nb~

and e'l;é ' to pray'. As with b, the voiceless stop p (Figure 2a) shows a burst
of egressive air at its release and a buildup of oral air pressure during
occlusion, peaking just before release. In contrast, '/;J (Figure 2b) presents a
pattern si1nilar to that typically found in i1nplosive sounds, especially in
citation-fonn productions: an ingressive air strea1n at release, and a sharp
drop in oral air pressure cu lrn inating just befo re release.
Following the definition of obstruence proposed by Stevens ( 1983),
· then, lkwere !; and '/;J are nonobstruents: both lack oral air pressure increase
during occlusion, both lack an explosive release, and. neither shows the
1najor acoustic property of obstruent stops: turbulence noise at release.
These sounds are soinewhat unusuaJ, given that oral stops are n1ost
co1n1nonly reali'zed as explosive across languages. They raise the obvious
question: how is air pressure controlled in these stops so as to prevent a burst
fro1n occurring at release? Fron1 a general phonetic perspective, three
co1n1non tnethods of eli1ninating air pressure buildup in oral stops are: 1)
lowering the larynx, which expands the oral cavity (as in the production of
itnplosives), 2) lowering the velun1, allowing air to escape through the nasal
cavity (as in the production of pre- and post-nasalized stops), and 3) closing
the glottis, preventing airflo\v fron1 entering the oral cavity (as in the
production of glottal ized stops). 1n.1kwere~ on ly the third of these 1nethods is
e1nployed, and then only for the glottalized ·9, as its counterpart !; is
nonglottal ized. Neither of these sounds involves larynx lowering, nor (in oral
contexts) nasalization. Evidence fro1n videotaped productions of these
consonants reveals, however, that lkwere !; a.nd '9 are produced with lip
protrusion, which theoretically increases the volurne of the oral cavity and
thereby decreases the air pressure within, together with laxing ofthe lips and
cheeks, which allows passive expansion of the vocal cavity as air pressure
builds up within it. (Jt is also possible that other rnethods of controlling air
pressure that we have so far been unable to detect are also involved. See
Cle1nents & Osu, in press, for fuller discussion of the phonetic properties of
these two sounds.)
To su1n1narize, the lkwere stops '9 and 9 are 1ne1nbers of the natural
class of [-obstruent] stops, characterized by the absence of air pressure
buildup behind the oral closure and the consequent absence of noise
turbulence at their release. These stops pattern as a natural class with
sonorants in undergoing na.sal hannony. Si1nilar patterns are observed quite
widely in West African languages, in which i1nplosives and other varieties of

.,
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nonexplosive stops are com1nonly observed to undergo nasalization in nasal
vowel contexts (see, for exan1ple, data fron1 Ij o dialects published in
Williarnson 1987).
The resistance of obstruents to nasalization can be explained
phonetically by the incotnpatibility of the increase in air pressure required
for obstruent production with the velun1 lowering required for nasalization;
lowering the velun1 allows air to escape through the nasal cavity, and thus
tends to equalize air pressure inside and outside the tnouth (see also Ohala &
Ohala 1993). Thus the restriction of nasal hannony to the class of nonobstruent sounds (set 8) can be regarded as phonetically 1notivated. lt can be
expressed in tenns of the gran1n1atical constraint *[+nasal, +obstruent]
(Pulleyblank 1989).
Thi s account offers a partía! explanation for the sca le of nasalizability
observed in ( 1). In effect:
!

•
•

•

•

Obstruents, as high-pressure sounds, are more resistant to nasalization than
nonobstruents
Voiceless obstruents involve more pressure buildup than their voiced
counterparts, and stops rnore pressure buildup than their fricative
counterparts; thus, among obstruents, voiceless stops tend to offer the
greatest resistance to nasalization, and voiced fricatives the least
Sitnilarly, liquids (trills, taps, tlaps, laterals), which offer a pattial or
momentary obstacle to airflow, involve more oral air pressure buildup than
vowels and glides
Vowels, as the most open sounds of ali , involve the least resistance to
nasalization

It see1ns, then, that the rese1nblance of the nasal izabi lity scale to the
sonority scale can be explained by the clase relationship between sonority
and air pressure: high-sonority sounds are generally produced with less air
pressure bui ldup than low-sonority sounds.
1n independent work based on other observations, Hu1ne & Odden
( 1996) have proposed that the sonority and nasalizabi 1ity sea les are both
ulti1nately reduc ible to the notion of in1pedance, defined as the resistance
offered by a sound to the fl ow of air through the vocal tract above the glottis.
In this view, high-sonority sounds and those that are rnost susceptible to
nasa lization are both characterized by low in1pedance (low resistance to
airflow), whi le low-sonority sounds and those that are tnost resistant to
nasalization are both characterized by high i1npedance (high resistance to
airflow). The fact that both scales derive from a co1nmon underlying
property, i1npedance, would , in their view, exp lain their close si1nilarity. lt
may be poss ible to regard intraoral air pressure as a physical diagnostic of
l1
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impedance, in which case our proposal would be largely convergent with
that of Hutne & Odden.

5. THE STATUS OF (OBSTRUENT) IN DISTINCTIVE FEATURE THEORY
Let us finally consider the status of the [obstruent] in distinctive
feature theory. In separate studies, Piggott (1992) and Rice (1993) have
proposed to eliminate this feature (or 1nore exactly, its terminological variant
[sonorant]) in favor of a feature [spontaneous voicing], defined by Piggott
(p. 48) as "a vocal tract configuration in which the vocal cords vibrate in
response to the passage of air." ·Th is feature is used to characterize a new
class of "sonorant obstruents," which includes prenasalized stops and other
sounds which superficially resetnble obstruents but which pattern with
their propensity to undergo
sonorants in a nutnber of respects, including
,
nasalization in ,nasal hannony systems.
On the basis of our preceding discussion, we suggest that spontaneous
voicing may be regarded as the 1nechanical consequence of the absence of
intraoral air pressure buildup during the production of a nonobstruent sound
(assuming that other conditions necessary for voicing, such as the
appropriate glottal configuration, are also satisfied). Regulation of air
pressure is a 1najor factor in creating the conditions under which spontaneous
voicing is possible, for if air pressure is allowed to build up beyond a
threshold value, transglottal airflow is reduced to the point where the
conditions for voicing are no longer satisfied unless co1npensatory
articulatory adjusttnents are 1nade (for further discussion and references, see
Clements & Osu, in press). In this view, speech sounds characterized
articulatorily by spontaneous voicing bear the feature [-obstruent], and
require no additional feature such as [spontaneous voi·cing] to distinguish
them from obstruents.
The distinction between obstruents and sonorants has traditionally
been viewed as a binary one, in the sense that ali speech sounds fall into one
of these two classes. In this view, [±obstruent] is simply the converse of
[±sonorant], and these two features are often used interchangeably. It has
been suggested by Stewart ( 1989), however, on the basis of a review of
African language data si1nilar to that presented in this paper, that the two
features [obstruent] and [sonorant] may be two distinct features. In this view,
[±obstruent] and [±sonorant] co1nbine to yield a classification of stops into
three major classes. Using the tenninology of Clements & Osu (in press),
these may be tenned explosive stops, nonexplosive stops, and true sonorant
stops, including nasal stops and perhaps laterals. These classes are
characterized as shown in (2 1):
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(21) .

[obstruent]
[sonorant]

nonexplosive
stops

explosive
stops
+

· sonorant
stops
+

Under this classification, nonsonorant nonexplosive stops, including
implosives and the lkwere sounds 9 and 'l), are not obstruents but constitute
an intermediate class of [-obstruent, -sonorant] sounds. This class shares
inany of the properties of Rice and Piggott' s sonorant obstruents, such as
their propensity to undergo nasalization in nasal contexts. However, by
treating them as [-sonorant] sounds we can directly explain the fact that they
fail to pattern with sonorants in 1nany important respects: for example, they
are not known to constitute syl lable peaks, they never appear to bear tonal or
accentual features, and they typically patterú with other nonsonorant sounds
in consonant cÍusters. Fuller phonological evidence for the three-way
1
distinction in (21) is provided by Cle1nents & Osu (in press).
We inust finally ask: where is [±obstruent] located in the feature
hierarchy? The null hypothesis - one that imposes 1ninimal structure in the
absence of 'evidence to the contrary - suggests that [±obstruent] is a root
node feature. Thi s view is strongly suggested by the fact that [±obstruent]
<loes not display autosegmental effects: for exa1nple, it <loes not appear to
spread independently of other features, it <loes not trigger OCP effects, nor
<loes it occur as a floating or contour feature. Placing [±obstruent] on an
autosegmental tier of its own would incorrectly predict such effects. The
Ikwere consonants b p 9 'l) m 'm can therefore be (partially) represented as
shown in (22) (where [c. gl.] = constricted glottis):
'm
(22)
b
p
/;>
'/;>
m
Root
+obs
-son

Root
+obs
-son

Root
-obs
-son

Root
-obs
-son

Root
-obs
+son

Root
-obs
+son
.:.

[+voice] [-voice]
[+c. gl.]

[+c. gl.]

[+nasal]
1

[+nasal]

We do not claim that ali stops that nasalize in nasal harmony systems are
necessarily nonobstru ents in the synchronic phonology, even in systems (such as
those of Barasana and Guaraní) in which voiceless stops are transparent. Even
voiceless obstruents are known to nasalize in certain contexts in sorne languages.
Whether a given stop is obstruent or nonobstruent from a phonetic point of view can
only be determined by conducting the appropriate physical experiments.
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The fact that /;J and m (as well as '/;J 'm, in their nonglottalized
portions) are phonetically voiced does not require the presence of the feature
[+voice ]. Their phonetic voicing is a consequence of their status as
[-obstruent] sounds, wh ich, as d iscussed abo ve, wi 11 always be real ized with
spontaneous voicing as long as other conditions, including the appropriat~
glottal configuration, are satisfied.
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Figure legends

a

b

a ..
audio

signal

oral

airílow

n.ral
pl'essure

1Sú

b.

b•

a

a

audÍQ

......... ·.~ignal
oral
airflov.·

ór~l
p~sw:e

Figure 1. Airtlow traces (middle line) and air pressure traces (bottom line) for b and
Pin the words dbá and dpá. Egressive airflow is shown by a rise of the airtlow trace
(middle line)above the baseline. lncrease in air pressure is shown by a rise in the air
pressure trace above the baseline. The top line shows the synchronized audio signa!.
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Figure 2. Airflow traces (middle line) and air pressure traces (bottom line) for pin
dpá (a) and '"in e' "é (b). The interpretation of the traces is as for Figure 1.
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Recent Approaches and the
Classification of American 11_1.dian Languages
Lyle Richard Campbell

(University of Canterbury, New Zealand)
(Resumo)

Recently new approaches have been proposed which claim to go
beyond .traditional historical linguistic methods, especially beyond the
. comparative method, to provide new insights into how and why languages
diversify into families of related languages. This paper contrasts what has
been Ieárned from the 'application of traditional methods about the
classification and historical development& of American lndian languages
(special reference to the languages of Brazil) with what is claimed in these
new approaches (taken by R. M. W. Dixon, Daniel Nettle, Johanna Nichols,
and others). Their claims are evaluated. It is argued that, in spite of the
attention they are receiving, they offer little advance over current
understanding.

Fundamentals, constraints, and opportunities f or
genetic comparison
Eric Hamp

(Universidade de Chicago)
(Resumo)

We may say that the fundamentals accepted today for our discipline of
historical and comparative lingui stics date from the nineteenth century,
although closely reasoned, if incipient and antiquated, tentatives were
discernible in the eighteenth century. The methods which apply most
relevantly to our work here have perhaps developed in closest proximity
amongst scholars in North America and involve subject-matter whic h
evolved in the fields of lndo-European, Uralic, and a few others, notably
Austronesian. The style of philo logy and linguistics that has reached
different continents has differed, so that the resulting practice emerges with a
different coloring. So the philology and linguistics ·of indigenous Africa
reflects French and much nineteenth-century German scholarship; that of
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Latin America reflects strongly Iberian scholarship . whereas in Mexico we
find clear elements of ·Austro-Hungarian; and that of North America
markedly reflects elements froin North West European tradition. Within the
Iast we can also discern the influence of individuals: within Algonquian,
Sanskrit learning because of T. Michelson; in the North West Coast German
influence and a stress on phonetics because of F. Boas. We take as
fundamental the Comparative.Method as taught in standard hand-books, but
we must insist on simultaneous analysis of phonology, morphology, syntax,
and semantics and certain essential but often neglected constraints. We must
also regard as fundamental certain principies of di.alectology dating from the
nineteenth century. The latter ·principies provide a metric fer diagnostic
innovations, an important assurance of independent testimony in our data.
Also fundamental and dating from work in the ,nineteenth century are criteria
for semantic displacements. However in more recent work such criteria are
seen to be more essential than once thought, an~ this is where cultural
anthropology has played an important role. Here also we must
discriminate the formal types of semantic displacement from the dramatic
changes induced by radical phonological loss which leaves a residue. Sorne
more recent possibilities have developed which interest us and merit
attention .. One criterion informally practiced in our tradition but not given
the recognition it deserves is what may be called covert correspondences, or
regularities of change; this occurs when later change can be shown to cover
over earlier change. There are also various situations induced in different
parts of the linguistic structure which relate to the relative ease of recovery
i.n clase versus remate relation; in this way we find that just where we
require more help in our analysis and where certain types of co-occurrence
become analytically more important the clarity diminishes with time s'o that
our task becomes intrinsically harder. The result of this is an ironical
increase in difficulty of proof, and special ineasures are necessary if we are
to compensate; for example sparsity is best overcome by idiosyncrasy when
the quantity sought by statisticians is absent. Our science is not a statistical
one. The reconstruction of idioms and phrases offers interesting special
problems neglected by the hand-books and offers further opportunities. It is
also both important and productive to map grammar upan lexicon, and in
this way we discover old-layer correspondences and old suppletions, which
develop later into near-synonyms. These grammatical mappings develop
paradigms, which are fresh to our analysis. Reconstructing the total history
in relative chronologies is useful not merely for the recovery of plausible
detail such fine-grain reconstructions of development also provide an
important heuristic. Examples of each of these phenomena will be provided
as far as time allows.
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em torno a um texto:
Arawitará ou Jornada ao Mundo dos Mort.os
Explora~<ies

Lucy Seki

(IEL - UNICAMP/CNPq)
(Resumo)

O trabalho tem como foco urna narrativa mítica do povo Kamaiurá
(Alto Xingu - Brasil Central), falante de urna língua de identica denomina\:ªº' pertencente a família Tupi-Guarani.
Sabe-se que diversos fatores estao envolvidos na interpreta~ao
de um texto. Além dos elementos de natureza lingüística, há que considerar o contexto situacional mais amplo, a cultura, a visao de mundo
dos usuários da língua, bem como fatores de ordem pragmática e interacional. Uns e outros apresentam dificuldades, particula~ente no
caso de línguas que participam de culturas distintas, situac;ao em que,
geralmente, há um baixo.grau de partilhamento entre a língua e cultura
do narrador e aquelas do pesquisador.
Na apresenta~ao abordaremos alguns dos mencionados fatores,
particularmente os de natureza lingüística, e dentre estes focalizaremos de modo mai s específico a estruturac;ao geral da narrativa, os mecanismos de coesao textual, o uso do di scurso direto e o papel fundamental das partículas.

Passado, presente e futuro:
o estudo das línguas indígenas no Brasil
Aryon Dall'Igna Rodrigues

(Laboratório de Línguas Indígenas -UnB)
(Resumo)

Após breve exposi\:ao sobre a evolu\:aO da existencia das línguas indígenas no território brasileiro, ·marcada tanto por sua considerável diversidade, quanto pelo contínuo desaparecimento delas e dos povos que as falam,
será apresentada urna visao, bastante pessoal, do que tem sido, do que é presentemente e do que pode ou <leve ser num ·futuro próximo a situa~ao do
estudo científico dessas línguas no Brasil.

COMUNICA<;ÜES

TRONCO MACRO-JE
Família Bororo

Paralelismo fonológico entre as línguas Guaykurú e Bororo
Filomena Sandalo

(Universidade Estadual de Campinas)

A Figura 1 apresenta urna compara<;ao entre as línguas guaykurú e a
língua bororo, bem como a reconstru<;ao realizada por Ceria & Sandalo
(1995) para o Proto-Guaykurú . .A correspondencia sonora regular encontrada
no presente momento (ver o segundo quadro abaixo) suger~ relac;ao genética
entre o bororo e as línguas guaykurú, mas os dados ainda sao preliminares
para qualquer conclusao. Note que para o pr~sente trabalho apenas os dados
reconstruídos por' Sandalo & Ceria (1995) foram considerados na busca de
possíveis cogtiatos. Entre os 116 itens lexicais trabalhados pelas autoras,
foram encontrados 41 cognatos entre bororo e as línguas guaikurú. Futuras
pesquisas devem tentar estabelecer se o paralelismo atestado aqui se <leve
realmente a um parentesco genético ou a um contato robusto. Para tanto,
paralelismo lexical e gramatical devem ser comprovados.
Os dados .do bororo sao de Albisetti & Venturelli (1962), os quais
desconsideram que a língua pode contar com oclusivas uvulares como fonemas. Os dados abaixo coletados pela autora deste trabalho sugerem contraste
entre consoantes velares e uvulares. Um primeiro contato desta pesquisadora
comos falantes de bororo (principalmente os mais velhos e que nao vivem
·na aldeia Meruri, onde o contato como portugues é muito maior) sugere que
o sistema fonemico do bororo é quase identico ao do kadiwéu (Sandalo
1997), contando com consoantes uvulares, consoantes geminadas e vogais
longas. Apenas as geminadas foram anteriormente atribuídas ao quadro fonemico do bororo. As diferen<;as se encontram no fato de o Kadiwéu contar
com a lateral /l/ e o bororo com um tepe. AJém disso, o bororo conta com
urna vogal central alta, que nao está presente nas línguas comprovadamente
gua~kurú (Ceria & Sandalo 1995).
( l ) /j uqo/ 'macaco'

/juGo/ 'porco do mato'
/addugo/ 'jaguar'
/ku/ ,sangue,

V
• A Figura 1 abaixo permance em ingl~~rque representa o trabalh~b.
I

r

riginal de Ceria & Sandalo ( 1995), com a única diferenr;a de dados do bororo
ter sido incluídos.
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Figura 1:

Compara~ao

Gloss

l.

2.
3.
4.

5.

Absent
Against
Arrow
Aunt

Kadiwéu

.B ororo

Toba

Mocoví

lvka
-get
l"opi-te-na
lvejjyodo

okkwa

Ka
-get
wik
asodo

ka

6.

Back
lvellaGa
belly, stomack ·'1waqqomm

7.
8.
9 ..
10.
11.
12.
13.
14.
15.

bite
blind
blood
body
bone, skeleton
bring
chest
child
chin

.Yowag
GollaGa
vawodi
vbata
'-Íbita-qa
vadde:g
vateq-God
.Yigga:
vaqad

16.
17.
18:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

cloud(s)
corrung
com
cry(v)
day
die (v)
dirty
downward
dream (v)
dust

loliad
.Ynna
etakolli
vnwe:nn
no:qo .
lvellew
lvapyoy
-nn
'-Íggem
ammoGo

26. éarth,soil
27. eye
28.
29.
30.
31.
32.

face
fat (n)
father
tire
fish

33. flower

apaJJwa-Ga
l..Jgekko:Ge

ikka
arUgo
(pega)
ku
(uvular?)

nak

.

ku
bora
ra

apat
pi7i-nek
awek
toge
ogot-lek
qa7

akke
okkwara:
(uvular?)

17ok
na
7awqala
noyin
na7aq
-ilew

.

pearo-dU

jokkU

'

1-.Jaiiike (jaw) ekke
lvaiii-di
ata:
orU
l..Jolle-di
nyyoGo-jjegi
{from the
water)
kuo
vawoGo

IYako
(a)kom

*ellreGo

ewag
¡qae7l::ic¡
ewot

*.rel)reg
"'Go(e)llaGa
*rewudi
*abatta
*bitV
*ade(:)g
*attreqe
* üggat
*aqqad

pi7-nek

(a)qa7

*wreqqum

*lollok (?)
*nna
*retreqqollV
*nuyenn
*no:qqo
*ellew
apyo7
*appyoy
-·
ñi
nt
*nni
e7gemat
*eggemmat
amoGoyaGa amoGoya- *aIÍlffiuGGu
Ga
*apallwa
7alwa
7lawa
*gaylkkÓ:Ge
7aylko7owe7
(eyeball)
ashik
ashik
*addyikke
*adyi ·
chi-ta
ta7a
ta7a
*atta:
odek
orek
*ullek
nyaq
*nyyoGo
naJYin
awoGo
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owik
aso ro

Waikurúan
(Ceria &
SandaJo 1995)
*kkre
*ggett
*upik
*reddyudu

!'laweglek

*awuGGu
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bUre

34.
35.
36.
37.
38.
39.

.foot
fruit
get.close (v)
go (v)
gomg
grandmother

vwyadi
aella
'.l.J peggj

40.
41.
42.
43.
44.

grass
hand
head
help (v)
hit (v)

adde220
.vbba:-Gad
!vakilo
lvacawwa
vacakon

45.
46.
47.
48.
49.
50.
5 1.
. 52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

hither
hole
honey
110use
hunting
husband

nbe:21ú
· napigo
di:mmigi
['1awi :
lvoddawa
e:mm
ellonni
-nig
-w
'lgeddyogo
'l aiiike
lvellowad
[vqote
lvll aiii
lvti
(shinbone)
lvapaGate
(ear)
lvatennati
(tell stories)
lvolle

1
Ice
Inside
Inward
Jaguar
Jaw
kill (vt)
knot
laugh (v)
leg

6 1. lice
62. lie (v)
63. look for (vt)
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7 1.
72.

lying
make
man
milk
moon
mother
mother-in-law
mouth
name

'.J go
'.l.J iio
'1emmi

-

apya
ala
pog1
ke
so
kome

mUga
(pEga)

rittU-ddo

bai

7awaq-pi
waq
qayk
-etawna-Gan
asakan(a)Gan
n1-awak
dapik

pya7
la

so
komena

(a)wa7
qaik

nlawak
rapik
(i)mek

aloñi
-ngi
-wo
kiyok
anok
lawat
qote
lashi
chi

gi
addugo

alaGat

apaGat

*apaGGatte

asok
alawat

*attennatti

atenat
emmarU

lvddi
lvoen
l'1elle:gi-wa) (im)eddU
lvotidi
epenay
edde:de
ce
VociGate
Vwlla-di
vbo:nnaGad
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*adreggo
*abbaq
*ak
*reCawl')a
*atyrekkon

ichi

yim

J :Jnl

.

*n
*abbre(: )gi
*dappigo
*mmegi
*awü
*wa
*ye mm
*rellunni
*nggi
*wu
*geddyugo
*addyikke
*rellowad
*qqotte
*lladdyi
*tti

awa:-tak
wa

nowU

*apyad
*rella
*ppreggi
*gre
*ddyu
*kremme

emit

edan-ake

ji
7on
ale
chi7
shiraygo
ate7e
achodo
alap
lonaGat

JI

ale
o7i7
shiraygo
ate7e
oqoro
lap
denaGat

*rellren
*emmVt
*ddi
*u(e)n
*re lle(:)
*ottid
*epyenay
*rede:de
*okkyilGotre
*wllap
*Co(:)nnaGad
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73. nephew
74. nose

['-Íyyo
1'1miqo

aso-shi
(i)mik
mik
nomik (Bruno

enno

*ayyu
*imiqq

& Najlis)

75. place
76. play

¡yiGo
1-Jallo:

83.
84.

1viGo
alYit
pottery
7alwa
1-Japallwa-Ga an a
push (vt)
mUgUddo amaq
l\iammaGa
(uvular?)
put (vt)
cho7(-ot)
etU-.ddo
l\iicom
n ver
lachiwge
laddiggo-di
(stream)
road, way,path nayyigi
aije
saliva
'-ÍawaJlen
7a1Yi
¡yoki
salt
yawet
'
sand
dotiwa-di

85.
86.
87.
88.
89.

see (vt)
seed
shoe
sing (vi)
sister

77.
78.
79.
80.
81.
82.

90. sitting
91. sky

92.
¡93.
94.
95.
96.
97.

sleep (vi)
snake
snore (vi) ·
speak (vi)
standing
star

1-Jllo (vi)
1'1ollag
1-Jwellad
l\iggann
niwallo

*yiGGu
*allüt

yao
addU

\iakko
1ppare
(chief s
wqman)

-Jnni
'-Ídi-tbiggimm-edd
yo:te
laqae:di
'\¡gokom
'\¡otaGam
¡\!batta
-Jdda
yote-di

98. stick
99. suck (vi)
1OO. tapir

iwoGo
1-Jllib
liwaGa

ippo

101. tooth

...¡owe

OmUwU
inferior
tooth

102. transitivizer
103. upward
104, wake.up (vi)

-Genn
-biggimm
l\iewika

ila7a
ala
apela7
ó7on

lachewge
najik
a7le
lo7waGanaGa
la

owalYa
(sister in
law)

-·

*ittyum
*ladyigga
*nayyig
*awallen
·:·yoket
*Cutiwa
*illo(:)
*olla(g)
*apellad
*ggonn
*üwallo

ñi
p1gem

m

o7ochi

*yu(:)tte
¡qae7-walji *qae(:)d ...
qoqo
*gukum
etaq
*attaGam
da
*da
*yuta

p1g1m

qolo
taq
ra
yo7o-Goñi
Jalaqte
waGa
lip
shipegaq-alo shipGyaq
(horse)
we
owe

-(a)Gan
-shigem
owek
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*apallwa
*ammaGa

-(a)Gan

*nni
*biggimm

*iwoGGo
*llib
*lyipreGa(q)
*uwe

*-(a)GGrenn
*byiggim
*a wikka

..

!.
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..

· 105. want (vt)
106. wasp
107. we
108. wing
109. winter, cold
110. woman, wife

-aman

l.Jemmann
witelowaGa
oqomm
lvabba
lvwetamm

loomi
(kanna) bU awa
akUddU
7omaGa
atom
wa
7alo

iwa: llo

Jawoyk
loo mi

owa
alo

*remmann
*lowovG
*(o)qqumm
*abba
*wrettomm
*üwa
*ali o

(woman,
female)

11 1. womb
112.you

lvgelle
aqa: mmi

kuri
ako
(uvular?)

awel
qam1

qami7

*agelle
*aqqa(:)mmi

.
A Figuta 2 abaixo apresenta as correspóndencias sonoras encontradas.
Note que se o botoro for realmente urna língua guaikurú teremos evidencia
para revisitar algumas das reconstru~6es propostas por Ceria & Sandalo.
Entre as possíveis rnudan~as parece ser necessário propor que a vogal reconstruída como urna vogal alta arredondada é, de fato, urna vogal alta central, aqui representada por ··u··.

p·1gura 2.. eorrespond"enc1a sonora
P-Wkr
*p
*p:
*b
*b:

Bororo
b

*by

Kdw
p, w
p
b
b:
b

*t
*t:

t, 0
t

*tY
*d
*d:

e

t: , d :
t, t:

d
d:

e, r
d:

J

r

*dy
*k
*k:
*ky
*g
*g:
*q
*q:

p

b
b

.

Mcv
P, w,?

w

w
s

s

r, 0

?' t
t, e
t, e, s

p

(p)

?

t,c

t, c,?, 0
d, W, j
s, J, c

d, i

w

w

k:

k,Q
G,(k), q, e

k,q
(k),q

g, d

0, g

g:

g, g:, k:
k, k:
k, k : (q :?)

k, (q), w, d , ?
G
G
k,q

k, q, r, (?)
g, ?g
(g)
k, q

k, 0 , w
k

0, k "

e

.

Tb
p, w, ?
p
p

q
q
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t
S,

J
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*G
*G:
*h
*m
*m:
*n
*n:
*n
*l
. *l:
*IY .
*y
*y:
. *w
*w:
*i(:)
*e(:)

.

•

,

k, q, w
G
h
m, 0,?
m
n,d
n,ñ

k, q, w
G
h
m, 0,(?)
m
n,d
n,ñ

n

(n)

l

l

r, d:

1, IY, l?,d

l, IY, ?l

1

d:

s·

s

y, 0

y:
w,0
w:

y, 0
ij
w
p:

1

1

e

e, i, y, U
* e>U em
contigüidade com
*k, *g, *w
a,o

G
G
0
m
m:
n
n:
w
l, 0
l:

0
g (G?)

*re(:)
*a(:)
*o(:)

a,e
a
o,a

*u(:)
*~ (??)
*U

o
o
o

0
m:,m
0
0

1

y, 0
S, y
W, ?, 0
w
1, e
e

y, 0,?
j
. w, ?,0
w

a,e

1

e,

1

a

a

a, U
*o>U em
contigüidade com
*k, *g, *w.
u
a

o,a

a, e
a
o,a

o
e

o
e

1

1

1

O,
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TRONCO MACRO-JE
Família Je

Notas sobre a estrutura dos nomes em Apinayé
Francisco Edviges Albuquerque

(Universidade do Tocantins - ITPAC)

1. Introdu9ao
Neste trabalho, apontaremos alguns aspectos da estrutura dos nomes na
língua Apinayé (família Je), falada por aproximadamente 1.300 pessoas em sete
aldeias situadas nos municípios de Tocantinópolis, Cachoeirinha e Maurilandia,
no extremo norte do Estado do Tocantins, na confluencia dos ríos Araguaia e
Tocantins, atualme!lte conhecida como "Bicó do Papagaio". A presente
descri9ao foi fundamentada em critérios morfológicos, sintáticos e semanticos.
2. Algumas características do nome em Apinayé
Os nomes em Apinayé ocupam a posi9ao nuclear de sujeito, objeto direto e complemento de posposi9ao. Quando possuídos, apresentam
obrigatoriamente um prefixo relacional de contigüidade (ver se9ao 2.1 abaixo).
Ham (1979:15) interpreta os pronomes pessoais que marcam o possuidor como
prefixos possessivos e afirma que se usa o possessivo pronominal antes do
substantivo para indicar parte do corpo ou pertences feítos pela própria pessoa,
como nas palavras ixpa 'meu bra90' e apa 'seu bra90'.

2.1 Prefixos relacionais
Os nomes recebem prefixos relacionais que marcam a contigüidade sintática do
seu determinante:
ix • -mjen
meu Rel-marido
ix • -te
minha Rel-pema
ix • -krajaja
meus Rel-filhos
ah • -to
teu Rel-irmao
a • -kra
teu Rel-filho
1 n-o go
minha Rel-posse água
Os nomes em Apinayé que possue1n tra90 sernantico [+marcado] admitem flexao de número dual e plural. O singular é nao marcado.
•

-

A

A
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3. As marcas duais nos nomes
As marcas duais sao pa, 'dual exclusivo' , va 'dual exclusivo' e pu 'dual
inclusivo' . Um nome com urna marca dual pode também receber o morfema me
'plural' ; caso em que prevalece o significado de plural, como mostram os
exemplos que seguem.
pa par - pa - DUAL
' nossos pés'
me pa par - me - PLURAL
' nossos pés'
me pa no - me - PLURAL
'nossos olhos'
Outros exemplos que mostram o dual inclusivo e exclusivo e o plural
exclusivo e inclusivo nos nomes sao dados ab'a ixo:
•
na pa va ra omu - (dual exclusivo)
'já ó vimos' ·
na pa me ra omu - (plural exclusivo)
'já o vimos'
na pu ra omu - nós (dual inclusivo)
'já o vimos'
na pu me ra omu - nós (plural inclusivo)
'já o vimos'
Segundo Ham ( 1979:27), o inclusivo pu é usado para indicar duas
pessoas, mas a partícula dual va pode ser usada com pu, contribuindo para
maior clareza.
na pu va ra omu (dual.inclusivo)
' nós já o vimos'
pu me mo (plural)
' vamos !'
Segundo a autora (idem:28), as frases cujo sujeito é inclusivo dao o sentido de intera9ao ou pedido.
pu mo ? (dual)
' vamos'
y,. pu mo
'sim, vamos!'
pu apku ?
' vamos comer?'
'y, pu apku'
s1m, vamos comer.
pu me mo (plural )
' vamos!' v
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' y, pu mo
'sim, vamos! '
pu me apku ? ( plural )
' vamos comer?'
' y, pu apk u.?
'sim, vamos comer'

4. As partículas de plural jaja e je em combinac;ao com nomes
Existem também em Apinayé nomes que sao marcados por -jaja e
-je para expressar o plural. Alguns exe~plos de nomes com essas marcas sao:
na panhijaja na me pixoje
kur.
·
'as crianc;as cornero bananas'
na mehprirejaja kagaje pumu.
'as crianc;as viram as cobras'
5. As partículas iny e ni
Em Apinayé, os nomes que possuem tra'to semantico [+ animado] podem combinar-se comos nomes my 'macho' e ni 'femea':
rop
my
'cachorro (macho)'
ni ·
rop
'cachorra (femea)'
my-re karore
'menino (de 1 ano de idade)'
ni-re
karore
·~enina (de 1 ano de idade)'
6. Os sufixos derivacionais -ti ' intensivo' e -re 'atenuativo'
A língua Apinayé possui um sufixo intensivo -ti e um sufixo atenuativo
-re que sao adicionados a raízes nominais:
'porcao'
hangro-ti
porco grande
hangro-re
'porquinho'
porco pequeno
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TRONCO MACRO-JE
Famflia Je

Predicados Intransitivos em Parkateje
Leopoldina Araújo
Marilia Ferreira

(Universidade Federal do Pará / SEDUC) .
(Universidade Federal do Pará / UNICAMP)

· l. INTRODU~ÁO

O fovo Parkateje, conhecido na literatura como Gaviao-Je ou Gavioes
do Oeste , habita a Terra Indígena Mae Maria, situada quase em sua totalidade no município de Bom Jesus do Tocantins; no Estado do Pará, no Km 30
da Rodovia ~R 222 (antiga PA 70).
A situa~ao sociolingüística atual da comunidade mostra que o contato
com a língua portuguesa foi contundente para essa comunidade, que há muito já nao fala apenas sua língua, como o atesta o fato de que nao há falantes
monolíngües em Parkateje. (cf. Araújo, 1998 e Ferreira, a aparecer)
O objetivo deste trabalho2 é apresentar um estudo acerca dos predicados intransitivos em Parkateje, tendo por base os trabalhos de Araújo (1989)
e Ferreira (em andamento).
2. CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DA LÍNGUA
A língua Parkateje é um dialeto do Timbíra, língua da familia Je, do
tronco Macro-Je. Dentre algumas características tipológicas da língua podemos citar:

Data de 1989 a decisao - comunicada pelo chefe Krohókrenhüm a lingüista Leopoldina Araújo - de nomear a comunidade como "parkatéjé". Este é de fato o nome
da turma do chefe, que se localiza va a jusante do Río Tocantins no passado. O nome
da aldeia, que foi inicialmente kwyrtykti, porque ali encontraram profusao desse tipo
de mandioca, hojeé kupi jipokti, pois eles estao "no meio dos kupe", isto é, entre os
nao:-índios, já que a aldeia fica entre núcleos urbanos, Marabá e Bom Jesus do Tocantins.
2
Estamos a ortografia proposta em Araújo 1977 e publicada em 1993. As abreviaturas utilizadas neste trabalho sao as seguintes: 1: primeira pessoa do singular; CONT:
continuativo; DAT: dativo; DIR: direcional; DUB: dubidativo; ERG: ergativo; FUT:
futuro; ITR: iterativo; LOC: locativo; NEG: nega<;ao; RC: relacional de contigüidade; RNC: relacional de nao-contigüidade; REP: reportativo; SS: indica<;ao de mesmo
sujeito; VOC: vocativo. O hífen entre duas palavras em portugués evidencia que .tal
tradu<;ao trata-se de somente um ítem lexical em Parkatéjé.
·
1
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,

(i)

A ocorrencia do verbo em final de frase;

(1)

Pyt
Kaxere
kam
Sol
Lua
LOC
'O Sol ficou zangado coma Lua. ' ( ... )

(2)

Je
ap1n
VOC
ITR
'Je, faz fogo de novo!'

(ii)

as cisoes em seu sistema de marca<rao de caso, condicionadas pela natureza semantica do verbo e por outras categorías
como tempo, aspecto e modo.

(iii)

as propriedades morfossintátiéas das classes verbais em Par. kateje, as quais sao típicas de línguas do tronco Macro-Je.
Urna classe de verbos apresenta duas formas terriporais : as
formas longas evidenciam o passado perfectivo e as formas
curtas os outros tempos.

Ry

nkryk
zangar

tok
fogo

to!
fazer

(3)

1Já
1
'eu já cheguei'

kator
chegar

(4)

'
wyr
Pe
p1a
Kaxere
Pyt
Sol
DIR
REP
DUB
Lua
' (Conta-se que) A Lua vem no rumo do Sol. '

kato. ( ... )
chegar

,·

(iv)

Os verbos apresentam duas formas relacionadas ao fenomeno de adjacencia. Isto é, um dado verbo assume urna determinada forma de acordo coma adjacencia ou nao a um núcleo como qual tal verbo mantenha urna rela<rao sintagmática.

(5)

MT
Piare
pega Piare
pan
carregar

ka
tu
11

ka
FUT
ma
DAT

,..

'
parxo
to
fazer castanha
ho
dar

jitep
RC-cortar

na
SS

'Pega, Piare. Tu vais cortar castanha e carregar para me dar( ... )'
(6)

Tnxüm te
hitep
1-pai ERG
RNC-cortar
'meu pai cortou (a/as/o/os)'
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urna classe de verbos como morfema ku-. O aparecimento
deste morfema é condicionado pela ocorrencia ou nao do
sintagma nominal objeto do verbo. Se este ou nao aparece
indicado em determinada sentenc;a ou ainda foi deslocado de
sua posic;ao canónica, o morfema ku- aparece junto ao verbo.
Quando o sintagma nominal objeto está manifesto, tal morfema nao ocorre. Até o momento estamos analisando o referido morfema como parte de urna classe de verbos.

(v)

(7) kaxere
anena
ty
pe
pyt kupy
to mo ·
lua
também
morrer
REP sol
pegar fazer
i
'( ... )a lua também morreu e dizem que o sol a pegou para levar( ... )'
l

(8)

te
1
ERG
'eu peguei a cesta'

1-

kay
cesta

pyr
pegar

Os verbos ocorrem, em geral, como acima apresentamos, em posic;ao
final. Partículas de enfase e de negac;ao sao pós-verbais e partículas relacionadas as categorias de tempo, aspecto e modo ocorrem ao longo do predicado.
De acorde com Ferreira (em andamento), a língua apresenta quatro tipos sentenciais, a saber: (i) intransitivo; (ii) transitivo; (iii) intransitivo estendido; (iv) transitivo estendido. Cada um desses tipos sentenciais tem como participantes requeridos aqueles que evidenciam as relac;oes gramaticais
básicas, e, que tradicionalmente sao identificadas pelos tres papéis sintá~ico
semanticos básicos: S (sujeito de verbo intransitivo); A (sujeito de verbo
transitivo) e O (objeto direto de verbo transitivo). (cf. Dixon 1994)
Assim sendo, o S é definido como o único argumento nominal de
urna sentenc;a de um argumento. O A é definido como o argumento mais
propenso a agentividade e o O como o argumento que é prototipicamente
paciente numa sentenc;a de pelo menos dois argumentos.

3. PREDICADOS INTRANSITIVOS
De acorde com Araújo ( 1989:94), di stinguem-s~ duas classes de verbos intransitivos em Parkateje: os verbos ativos e os verbos .nao-ativos, conforme sua possibilidade de ocorrencia com os os pronomes livres (verbos
ativos) ou com os prefixos pessoais (verbos nao-ativos). Tais prefixos ocor- ·
rem como sujeito de verbos nao-ativos como sintagma nominal objeto (O) de
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· verbos transitivos bem como possuidor de sintagmas possessivos. Em contrapartida, os pronomes livres marcam o sujeito de verbos intransitivos ativos.
Os exemplos que seguem abaixo evidenciam as seguintes ocorrencias
na língua: (9) e ( 10) sao sintagmas possessivos, indicando posse inalienável
e alienável, respectivamente, nas quais o prefixo pronominal i- ocorre marcando o possuidor. Em (11) o referido prefixo ocorre como o S do verbo S 0
mpei 'ser.bom' . Em (12) e (13) o mesmo prefixo ocorre como argumento O
preso aos verbos piír 'farejar' e pupün 'ver'. Finalmente em (14) e (15) os
exemplos mostram o verbo Sa, te 'ir' , e a constru'!ªº serial mo .xwa 'ir banhar', cujos sujeitos sao codificados pelo pronome livre wa 'eu'.
(9)

1kra
1filho
'meu filho'

(10)

1-

y-

1RC
'meu arco'

5
co1sa

kuwe
arco

mpe1
ser.bom
1'eu sou bom'

( 11)

I•

(12)

kukryt
te
anta
ERG
1'a anta me farejou'

1par
farejar

(13)

Piare
te
1Piare
ERG
1'Piare nao me viu.'

pupun
ver

(14)

wa
mu
kanela
5
JRC
co1sa
eu
DIR
Canela
'eu vou para a aldeia dos Canela'

-

inilare
NEG

kri

'
wyr

te

aldeia

DIR

ir

.,..

(15)

pyt
apu
kaxer ma
kia
Je
sol
CONT
lua
DAT perguntar
voc
ma
aikre
jama
wa
mil
mo
DAT casa
RC-vigiar
eu
DIR ir
( ...)'o Sol estava perguntando para a Lua: Je, vigia a casa pra
tomar banho' (... )
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xwa
banhar
núm, eu vou
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Semanticamente os verbos intransitivos ativos sao verbos cuja sentido
está relacionado mo~ao, a descanso bem como alguns verbos que indicam posi~ao corporal - verbos -como dormir, morrer e estar sentado em
Parkateje' tem ocorrencia de verbos ati vos. Verbos nao-ati yos referem-se a
qualidades e a estados, podendo também acorrer dentro do sintagma nominal
em fun~ao atributiva. Tanto para Araújo (1989:61) quanto para Ferreira
(2001: 161), estes sao adjetivos, quando ocorrem em fun~ao atributiva.
A distin~ao entre duas classes de verbos intransitivos para alguns lingüistas como Klimov ( 1972, 1977 apud Seki 1990) e Kibrik ( 1990) pode
estar relacionada ao sistema Atiyo-Estativo (também mencionado na literatura especializada como Agente-Paciente ou ainda como Ativo/Nao-Ativo), o
qual foi assumido como um sistema autonomo, ao Jado do NominativoAcusativo e Ergativo-Absolutivo. Araújo (1989:92) assim interpreta os fatos
da língua Parkateje, considerando-a comó uma língua de estrutura ativa/nao,
ativa.
Para outros lingüistas como Dixon (1994:71), a distin~ao em questao
está relacionada a urna cisao no sistema ergativo (Split-S ou S-cindido), sendo vista como um sub-tipo de ergatividade que resulta nos padr5es em que:
(i) o S é marcado da mesma forma que A, diferentemente de O (caso Nominativo) para verbos ativos; (ii) o Sé marcado da mesma forma que O (caso
Absolutivo),, diferentemente de A (caso Ergativo), para o caso dos verbos
riao-ativos. E o sistema proposto por Santos ( 1997) para a lín·g ua Suyá (Je) e
a análise adotada por Ferreira (em andamento) para o Parkateje.
No quadro abaixo, ternos a ocorrencia dos verbos intransitivos, Sa e
S0 , em Parkateje. Sua ocorrencia com pronomes livres ou com os prefixos
pessoais independe de categorías como tempo, modo e aspecto. A cisao,
como já dissemos acima, é explicada pela semantica do verbo:

a

a

.....

Verbos Ati vos
Sa = A~O

Nom/Acc

Verbos N-Ati vos
So= O ~ A
Abs/Erg

Abaixo ternos o quadro que resume a ocorrencia dos pronomes livres
e dos prefixos pessoais como sujeito dos vários tipos de verbos ativos e naoativos e como objeto de verbos transitivos. Podemos afirmar que há urna
distribui~ao complementar entre os elementos que ocorrem marcando o sujeito de predicados intransitivos ativos e nao-ativos. O argumento nominal
objeto (0) de verbos transitivos somente sao marcados pelos prefixos pesso.
a1s.
No que se refere marca~ao do sujeito de predicados transitivos, assumimos, combase em Ferreira (em andamento), a existencia de urna cisao ·

a
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no sistema ergativo, a qual é condicionada pelas categorias de tempo, de
aspecto e de modo. Desta forma, no passado perfectivo o A constitui-se de
prefixo pessoal marcado pelo formativo te, enquanto que nos outros tempos
o A constitui-se de pronome livre.

Pronomes Livres
Prefixos Pessoa1s

Sa
ok

*

So

*
ok

A

Cisao

o
*
Ok

4. CONCLUSAO

Em concordancia coma análise apresentada, tem-se em Parkateje dois
tipos de verbo~ in'transitivos: verbos que indicam ac;ao e verbos que descrevem estados, os quais ocorrem com diferentes formas pronominais. Os primeiros ocorrem comos pronomes livres e os segundos comos prefixos pronominais. Assim revisitando a análise proposta em Araújo (1989), concordamos que a ocorrencia acima mencionada exemplifica o fenómeno conhe.
cido na literatura como Split-S ou S-cindido.
Por ·ora, acreditamos que esta análise, que tem base em Araújo (1989),
é adequada para o caso do Parkateje, tendo em vista que os verbos descritivos partilham grandemente das categorías flexionais dos verbos ativos, apresentando algumas intersecc;oes menores com as categorias flexionais dos
nomes. Tratar esse fenómeno como urna cisao no sistema ergativo parece·nos ser urna análise mais económica e abrangente dos fatos da língua.
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Prefixos relac.ionais no Xikrín
Lucivaldo Silva da Costa

(Universidade ·Federal do Pará)

INTRODU<:ÁO

O presente trabalho mostra a existencia de flexao relacional na língua
Xikrín, urna das variedades .do que foi chamado por Rodrigues ( 1986) de
língua Kayapó.
Flexao relacional foi descrita
pela primeira vez para urna
.
,
· língua indígena prasileira por Rodrigues (1953) em seu trabalho 'Morfología
do verbo Tupí'. Em Rodrigues ( 1981, 1992, 2000) flexao relacional é defini- . '
da como urna marca que ocorre em nomes, verbos e posposi9oes indicando
rela9oes de dependencia e de contigüidade sintática estabelecidas entre temas dessas classes e seus re$pectivos determinantes.
RELACIONAIS EM VARIEDADES DO KA YAPÓ

Borges ( 1995), seguindo Rodrigues ( 1992), descreve a existencia de
dois prefixos relaciona.is no Kayapó falado no sul do . Estado do Pará, os
quais ocorrem nas rela9oes genitivas para indicar a contigüidade ou a nao
contigüidade do possuidor. O prefixo que marca a nao-contigüidade é 0- e o
de contigüidade tem, segundo sua análise, os segu!ates alomorfes:

In-! - <liante de /i/
/ j-1 - <liante de /u/
y-/_V

/y-/ - <liante de outras vogais
ñ-/

V

/0-/:.. <liante de consoantes
Reís Silva e Salanova (2000) propoem urna análise alternativa, segundo a qual os segmentos interpretados como relacionais seriam simplesmente
consoantes iniciais dos temas, que cairiam nas formas de terceira pessoa.
Contudo, Reis Silva e Sa_lanova consideram apenas urna das duas fun9oes
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dos relacionais enfocadas por Borges ( l 995), a de ele1nentos de liga9ao entre
o núcleo e o seu comp·l etnento, co1no nos exen1plos abaixo:
NOMES DEPENDENTES

82

A
{pa} 'bra90'
i 0-pa ' meu bra90'
a 0-pa 'teu bra90'

{ikra} ' 1nao'
i n-ikra '1ninha n1ao'
a n-ikra ' tua 1nao'

Para Reís Silva e Salanova as alternanci(,ls encontradas no início de alguns verbos, como:
a d3ua

b.

WYrY

ket

1

,

c. JlUI
e. d3a

d. ÜirÜI ket
f. am ket

.-

corroborariam a idéia de que consoante~ :orno /ji e I d31 nao sao prefixos
relacionais, mas consoantes iniciais elididas nas fonnas nao finitas (Reís
Silva e Salanova, 2000, p.233).

OS RELACIONAIS DO XIKRÍN

Os dados do Xikrín do Cateté mostra1n que nessa língua há nomes que
sao vinculados obrigatoriamente aos possuidores e no1nes para os quais essa
vincula9ao é indireta, intennediada pelo no1ne -o, que significa posse ou
propriedade. Os pri1neiros sao no1nes de partes de um todo (como as partes
do corpo ou os membros da família) e ocorrem co1n dois prefixos relacionais, um, R 1, que sinaliza num te1na que o seu determinante é a expressao
contígua a esquerda, formando os dois u1na unidade sintática, e o outro, R2,
que sinaliza num te1na a nao contigüidade sintática do seu detern1 inante.
Com base nos alomorfes dos prefixos relacionais, distingue1n-se duas classes
de temas, 1 e 11. Na classe 1 o prefixo relacional R2 é 0- 1 e o prefixo relacional R 1 tem os seguintes alomorfes: j- <liante de vogais orais, Jl- <liante de
vogais nasais, d3- <liante de /w/ e n- diante de algu1nas palavras iniciadas
por lil. A classe 11 incluem-se os temas iniciados por consoante e alguns
1

Há um outro alomorfe do prefixo relacional R2, 1nas este nao ocorre e1n no1nes,
apenas em certos verbos transitivos para indicar a nao contigüidade sintática do
objeto em rela9ao ao verbo.
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i.niciados por vogal. O alo1norfe 0- do prefixo R 1 e o alotnorfe 0- do prefixo
R2 ocorrern co1n os temas dessa classe .
Exern plos:
Possuido r

1
a
ikro

Relacion a l

T r ad u ~ao

Tema
1

0-

arnak
arnak
arnak
an1ak

2 R -orelha ' tua orelha'
N R' -orelha 'orelha de lkro'
RL-orelha ' orelha dele'

.
1

Jl-

5

1 R'-posse ' rn inha posse'

a

Jl-

5

2 R' -posse ' tua pos~e'

ikro

Jl-

5

N R'-posse 'posse de Ikro'

0-

5

RL-po.sse ' posse dele'

d3-

wa

1 R' -dente ' rneu dente'

a

d3-

wa

2 R -dente ' te u dente'

ikro

d3-

wa

N R' -dente ' dente de Ikro'

0-

wa

RL-dente 'dente dele'

1

0-

kwati

1 R -avó 'rn inha avó'

a

0-

kwati

2 R' -avó ' tua avó'

ikro

0-

kwati

N R'-avó 'avó de kro'

0-

kwati

R"-avó 'avó de le'

000-

1

1R'-osso ' meu osso '

1

1

2 R' -osso 'teu osso'
N R' -osso 'osso de anta'

0-

1

R~

1111-

ikrá
ikrá
ikrá

0-

ikrá

1R -dedo ' Meu dedo '
2 R -dedo ' Meu dedo'
NR' -dedo 'dedo de Ta1nakwárc '
Rt. -dedo ' dedo'

1

1

a
kukrit

1
a
Tarnak,
warc

JJJ-

11-

1 R -orelha ' m in ha orelha'
1

1

1

-osso ' osso dele'
1

1
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Os temas cuja posse é intermediada pelo nome -o 'posse, propriedade'
nao recebem prefixos relacionais e devem ser apostos ao nome -o este último, como mostram os exemplos abaixo:
Possuidor

Relacional

1

Jl-

a

Jl-

ikro

;

Posse

o
o
o
o

]1-

0-

No me

Tradu~Ao

krua

lR'-posse flecha 'minha flecha'

krua

2R'-posse flecha 'tua flecha'

krua

NR'-posse flecha ' flecha de Ikro'

krua

R"-posse flecha 'flecha dele'

UMAINOVA<;ÁO

Embora os exemplos vistos até agora apresentem ·a mesma situa9ao
gramatical descrita para o Kayapó por Borges ( 1995) e para outras línguas Je
setentrionais, como as do grupo Timbira, os Xikrín estao usando constru9oes
como nome :.o também para tema da classe I, em competi9ao com as constru95es sern -o. As novas construi;oes diferem, entretanto, das de tema da
classe JI, por marcarem o possuidor nao só <liante de -o, mas também <liante
do nome possuído. Exemplo:
Possuidor Relacional 'Posse'
1

]1-

a

]1-

ikro

Jl-

0-

~

o
o
o
o

Possuidor

Relacional

1

0000-

a

00-

Tradu~Ao

No me
kr.A

' minha cabec;a'

kr.A

'tua cabec;a'

kr.A

'cabec;a de lkro'

kr.A

' cabec;a dele'

,
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TRONCO MACRO-JE
Fan1íliaJe

Nasalidade e soanticidade em línguas Je:
o Kaingang paulista e o Mebengokre
Wilmar da Rocha o·Angelis

(Un iversidade Estadual de Ca1npinas)

TEORIA FONOLÓGICA E LÍNGUAS INDÍGENAS

Há dez anos venho investigando certas recorrencias en1 processos fonológicos de diferentes línguas Macro-Je. Os principais resu ltados aparecen1
e111 m in ha tese (D' Angel is 1998) 1, 111as algtí1nas conseqüencias a inda poden1
e deven1 ser ~iradas da abordage1n que propus. O problen1a que, no estudo da
fonologia do Kaingang, cha111ou especiahnente 1ninha aten9ao, diz respeito
as relac;oes possíveis (e as atestáveis) entre nasalidade, soanticidade e vozea1nento (relac;oes nao exc lusivas de línguas indígenas ou daquele tronco lin, giiístico en1 particular) e a dificuldade de tratar aqueles fatos nos quadros dos
111odelos fonológicos vigentes.
NASALIDADE FONOLÓGICA X NASALIDADE FONÉTICA

Adoto aquí a proposta de configurac;ao de hierarquía (geon1etria) de
trai;:os que desenvolví (D' Angelis 1998) a partir de un1a tentativa inovadora
de Piggott ( 1992) para o tratan1ento da nasalidade. Indo as últin1as conseqüencias da proposta de Piggott, sugerí que quando Nasa l for un1 tra90 fonológico (privativo) e1n t.1111a 1íngua detenn in ad a, e le estará alocado sob u111 nó
articulador Soji' Palote (SP), quer e1n vogais, quer e1n consoantes (i.e., onde
quer que a oposi9ao nasal x oral seja fonológica). No entanto, a presen9a do
tra90 fonético [nasa l] nao i1nplica necessaria111ente a presen9a do tra90 fonológico correspondente. En1 línguas nas quais é relevante urn a correlac;ao
opositiva do tipo soante x ohslruinte, urna série consonantal soante, co1n
obstruc;:ao na cavidade ora l, necessitará realizar a soanticidade pelo abaixan1ento do véu palatino. Nesse caso, a nasa lidade é apenas recurso para in1plen1enta9ao do tra90 Spontaneous (ou Sonorant) Voicing (SV), ou seja, un1a
condi9ao de in1ple111enta9ao fonética 2. A aplica9ao dessa proposta 1nostra
ganhos na interpreta9ao de línguas que di stinguen1 consoantes nasais surdas
1

Urna panorámica da tese encontra-se e111 D' Angelis 1999.
Com a oclusao no trato oral, outros recursos sao possíveis para garantir vozeamento, como por exe1nplo, a expansao e retraimento faríngeo. Nesses casos, porém, nao
se produz Vozea111ento Espontáneo.

2

8

Atas do I Encontro Internacional ·do GTLI da ANPOLL

e sonoras (como o Islandes e o Krenak), e confirma as intui~oes de que efetivamente há diferen~as ; quer nos processos de vozeamento, quer no estatuto
da nasalidade em diferentes sistemas fonológicos. A reconfigura~ao d~ urna
geometria de tra~os adotada nesse trabalho é a seguinte3:
·
b. soantes nasais

a. obstruintes nasais

Lar

~

C.VOC81S

C.VO C81S

tensas

frouxas

1tiff'

1lack

A

A

·I

sv

nasal

.J.
.J.

.J.
.J.
.J.

(abaixarVP)

~ nívvl fonético

KAINGANG
Demonstrei que a proposta é bastante bem sucedida quando aplicada
ao Kaingang para,explicar, por um único mecanismo, alguns fatos que, naquela língua, já foram tratados como tres e, até, como quatro processos distintos (cf. Kjndell 1981, Cavalcanti 1987~ Wetzels 19954 ). Assumindo que
em Kaingang há oposi~ao nasal-oral nas vogais, mas oposi~ao soanteobstruinte nas consoantes, sugeri que o processo significativo que opera na
língua é o espalhamento do nó SP dos segmentos que o possuem aos seg5
mentos adjacentes que nao o portam subjacentemente . A representa9ao
segmenta}, no Kaingang, pode ser simplificada, de modo que todos os processos relevantes na língua ficam redu~idos a duas op~oes: (a) fundir tra9os
SV adjacentes6 ; (b) espalhar o nó SP aos segmentos adjacentes que nao o
3

A vincul a9ao diretamente ao nó Raiz nao está em di scussao aqui. As pequenas
flechas na vertical em (b) sao um recurso para jndicar que apontam para a implementa9ao fonética do tra90. Sob o nó Laríngeo em (a) , por simplifica9ao, represento
apenas os tra9os que substituem o tra<;o [voz]. SV e qualquer desses 2 tra9os representados sob o nó Laríngeo sao mutuamente excludentes, porque caracterizam tipos
distintos de vozeamento .
4
Veja-se a crítica em D'Angelis 1998:41-56, 153-175 . •
5
Outros mecanismos independentes contribuem pqr3 os resultados atestados en1piricamente, mas sao mecanismos que obedecem a princípios gerais do modelo, como
OCP (Princípio do Contorno Obrigatório).
6
Esse é um procedimento de ordem geral, decorrente de OCP.
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possuem. A representa~ao (para os tra~os participantes nos processos em
questao), conforme D' Angel is (19~8:245) é a seguinte:
p
1
R

SP

J

e

m

1

R

r

l

1

1

1

1

R

R

R

R

l l s<1 s<1

SP

SP

SP
1

Nual

Minha análise autossegmental, ao lado de mostrar ganhos coma configura~ao de trac;os apresentada acima, igualmente revelou as dificuldades do
modelo para lidar com processos que apresentam gradiencia, em lugar das
op~oes binárias categóricas.
KAINGANG PAULISTA

Pesquisa iniciada há poucos anos com o dialeto Kaingang falado no
oeste do Estado de Sao Paulo nos tem permitido estabelecer o seguinte qua7
dro fonológico tentativo :
[~soante]

[-silab]
[+silab]

[-cont]
[+cont]
[- nas]
[+nas]

p
<l>

t

tJ

k

m

h

w

[+soante]
n
Jl
IJ
f
J

iet:1~auo~

i

E' · 5

a

u 5

'
A
diferen~a de outros dialetos Kaingang, e particularmente do dialeto
descrito por D' Angelis (1998) para o oeste catarinense, aqui as consoantes
superficialmente nasais nao apresentam fases oralizadas na contiguidade
com vogal oral (tanto em onset como em coda). Assim, podem-se distinguir
realizac;oes nos dois dialetos, como:

l.
2.
3.
4.

Portugues
"marido"
" marido dela"
"pesco90 dele"
"pé dele"

Kaingang Sta Catarina

['rñbt:dñJ
[fib'ffibedñ] - [fi 'rñbedñ]
[tid'ñdugi]] - [ti'ñdugij]
[ti'pen]

7

Kaingang Sao Paulo
1
[ met]
[pi'met]
[ti'nuk]
[ti'pen]

.

O quadro consonantal é extraído de D' Angelis, W.R. e M .A. Reis Silva. 1999 .
Estrutura silábica e nasalidade vocálica no Kaingang do Oeste Paulista. Comunica9ao ao XL VII Seminário do GEL (Grupo de Est. Lingüísticos do Estado de
S:Paulo). Bauru., maio 1999.
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.

.

A segunda diferen~a observável nos exemplos 1 a 3, acima, é a qualidade da consoante na coda silábica, em sílaba com v9gal oral. Em compara~ao, em casos como .4, em que a sílaba é composta com vogal nasal, as palavras realizam-se de forma identica nos dais dialetos. A análise proposta é
que, como no Kaingang do oeste catarinense, o Kaingang do ·oeste paulista
distingue vogais orais de vogais nasais, e opoe urna série consonan.tal soante a urna série obstruinte. Ou seja, a nasalidade de consoantes, em ambos os
dialetos, é recurso de implementa~ao fonética do tra~o fonológico soante (ou
SV = Voz Soante).
Mas há diferen~as dialet(lis ná realizac;ao fonética que precisam ser
explicadas por restric;oes de domínio. No caso do dialeto de Santa Catarina
sugeri um processo de espalhamento donó SP (soft palate) a partir das vogais aos segmentos que nao o possuam, em ambos os sentidos (direita e esquerda). O processo é bloqueado por segmentos subjacentemente especifica. dos para SP (no caso, obstruintes e vogais). No dialeto de Sao Paulo, no
en tanto, observa-se que a vogal nao afeta a consoante em onset (ou, muito
raramente o faz). Comparem-se, por exemplo, os dois termos a s.eguir, nos
dois dialetos referidos:
Portugues
5. 'jabuiicaba"
6. "espiga"

Kaingang Sta Catarina
['m5)
['mb~]

Kaingang Sao Paulo
['m5)
['m~]

Por outro lado, é possível demonstrar que a vogal núcleo afeta a qualidade das consoantes em coda, no que se refere a nasalidade, combase nos
exemolos a seguir:
·
7.

8.
9.
10.

Portugues
"milho"
"macaco"
"água"
"pitao"

Kaingang Sta Catarina
1
[ J1Ef.] ['IJ5f]
[ka'jff]
['IJgoj]
['krej]

Kaingang Sao Paulo
['J1E'fE] 8
[ka'jefE]
['IJojo] - ['IJgojo)
['kreje]

Sugiro, em primeiro lugar, que no Kaingang de Sao Paulo acorre o
mesmo processo de espalhamento do nó SP a partir das vogais. No entanto,
nesse dialeto tal processo está restrito ao domínio da rima silábica (abaixo,
destacada em negrito na representac;ao da sílaba máxima possível no dialeto
em discussao):
'

8

No Kaingang de Sao Paulo (como no do SO do Paraná) observa-se Om processo de
cópia de vogal adireita da consoante soante nao nasal.

89

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

O'

/ \

\

/

O

R

/ \
1 1 N C
/ \

1 1

1

C r V

1

C-soante

Haveria urna outra diferen~a, em timing no 'faseamento' de gestos referentes a segmentos subseqüentes, de um para outro dialeto do Kaingang9 , o
que provoca diferentes resultados na márgem direita das sílabas em um e
outro dial~to, ainda que para um mesmo processo fonológico (como se observa na compara~ao dos dados 1 a 3). No caso do dialeto catarinense, como
vimos, a consoante soante (com obstru~ao no trato), estando em coda silábica, recebe espalhamento do nó articulador SP a partir da vogal oral, e ganha
com isso um contorno desnasalizado. No entanto, analisa-se lá que o partilhamento de SV entre vogal e consoante impede o desvozeamento da fase
desnasalizada, ao mesmo tempo em que a implementa~ao de SV no 'restante' da consoante, garante que se realize como pré-oralizada (bm, dn, JJl, gl)).
No dialeto de Sao Paulo sugere-se que o vozeamento da vogal nao alcan~a
sobrepor-se consoante seguinte. Impedida de nasalizar pelo espalhamento
de SP da vogal oral (implicando a instru~ao de 'levantar véu palatino') a
consoante em coda nao pode implementar vozeamento espontaneo e superficializa completamente surda (e, portanto, como obstruinte) 1
Também nesse caso a proposta de reconfigura~ao da estrutura representacional dos segmentos permite urna melhor compreensao e interpreta~ao
dos fatos observados na fonología da língua.

a

º.

9

Essa talvez seja, aliás, a razao fonética da restri9ao de domínio ao espalhamento de
SP referido acima.
·
10
A análise de tais consoantes em coda como subjacentemente obstruintes (marcadas para SP, e nao para SV) é mais custosa por dois motivos: (i) havendo também
codas soantes e codas soantes nasais, o Jeque de classes de segmentos permitidos em
coda aumenta (de fato, excluiría apenas obstruintes contínuas); (ii) ficaria mais difícil explicar os casos em que um mesmo falante produz urna variante ·pré-oralizada
- como [bm] ou [dn] - no lugar onde ocorre a coda em questao (ou seja, alterna
entre [dn] e [t], por exemplo).
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MEBENGOKRE (KA YAPÓ)
Outro caso i1_1teressante é o da lfngua Mebengokre, sobretudo porque
apresenta urna particularidade no conjunto das línguas Je: o fato de possuir,
aparentemente, urna série oclusiva sonora, que costuma ser postulada como
um desenvolvimento relativamente recente (que, dessa forma, distanciou-a
da fonología das demais línguas da familia). Comparem-se (página seguinte), os inventários das consoantes fonológicas do Mebengokre com as do
Apinayé e do Kaingang 11 e como quadro proposto por Davis (1966) para o
·
Proto-Je.
Exatamente nas séries pr.incipais, observa-se urna assimetria evidente,
registrando-se urna expansao de séries no Mebengokre. No entanto, a assimetria dos quadros deve ser recolocada (em rela~ao as interpreta~5es correntes), conforme a sugestao que parece mais explicativa: o Mebengokre desen-

volveu urna nova série consonantal, efetivamente, mas nao pela cria~ao de
urna série oclusiva vozeada, senao que pela cria~ao de urna série obstruinte
nasal. Note-se que as aparentes "oclusivas" vozeadas, que aparecem no inventário, podern alternar com realiza~5es pré-nasalizadas, confirmando ainda
seu caráter de soantes com obstru~ao no trato oral. A série das nasais que se
cria, sendo obstruinte, apresenta o tra~o Nasal dependente do nó SP, o que
torna as nasais opa~as a qualquer espalhamento de SP a partir das vogais
(que·é o mecanismo da produ~ao de pré e pós-oralizadas em línguas Je).
Apinayé

Mébengokre

labial
Jl

alveol.
t

palat

m

n

V

f

labial
p

alveol.

palat

t1

velar
k

t

tj

velar
k

Jl

IJ

m

n

glot.

mb

"d

. Jl
J1d3

IJ
IJg

?

V

r

z

Z

11

1

?

Apinayé (TO) combase em Ham (1961, apud Salanova 1998). A glotal aparece
em posi9ao um pouco inesperada no Apinajé por falta de espa90, mas também (seg.
Salanova) por ter comportamento claramente distinto das oclusivas (quase o mesmo
se pode dizer do Kaingang). Mebengokre (MT) com base em Stout & Thomson
(1974). Kaingang (SC) seg. D'Angelis (1998).
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Kair)gang
labial
p

alveol.

m

n

palat

t

J1

Proto-Jé
velar
k

labial
p

al veol.

palat

t

tj

velar
k

1J

m

n

J1

1J

V

r

z

glot. .
w

r

f

J

?

s

h

A amplia<;ao do sistema fonológico do Mebengokre acrescenta, ao sistema consonantal, a correla<;ao opositiva nasal x oral. O componente fonético nasal presente nas duas séries (na antiga série soante e na nova série nasal) enfraquece o poder opositivo da série soante original, cuja produtividade
fica, assim, .muito reduzida no sistema, ainda que 'se aferre', para sobreviver, a termos antigos e centrais na língua, como pronomes de .1ª e de 2ª pessoa, respectivamente [ba] -[mba] e [ga] - [l)ga] . Para nao co,nfundirem-se as
duas, diminuíram ao extremo, na série soante original, sua fase nasal (quando a realizam), e sugere-se que a língua tenda a reorientar-se para um vozeamento laríngeo, passando finalmente a urna série oclusiva sonora (origina.
da, en tao, da reorienta<;ao de urna série originalmente soante).
Sugere-se que - como no Kaingang paulista - no Mebengokre nao
haja processo fonológico que relacione urna vogal ao onset de sua sílaba.
Desse modo, vogais orais nao afetam as consoantes nasais, da mesma forma
que vogais nasais nao temo poder de nasalizar superficialmente as consoantes soantes descontíi:iuas. Isso permite a ocorrencia de séries como:
/ ba /
/ bi /

=' 1a ps.sing. '
= 'matar'

/ ma /
/ mi /

= 'fígado'
= 'jacaré'

/ pa /
/ pi /

= ' bra~o'
= 'árvore'

Quanto ~s codas, em Mebengokre, dois grupos de elementos podem
comparecer nela:
l. Soantes (todas: b, d, d3, g, r, j , w)
2. Obstruintes, neutralizadas quanto a nasalidade.
O ponto 2 refere-se a neutraliza<;ao da oposi<;ao estabelecida entre ~s
obstruintes orais (p, t, tJ, k) e as obstruintes nasais (m, n, p, IJ), de modo
que a série nao-marcada (oral) é que comparece em contextos de sílaba com
vogal oral seguiqa de silencio 12, como em:
Conforme Trubetzkoy (1969), processos de neutraliza~ao sao particularmente
úteis para o esclarecimento do conteúdo de urna oposi~ao fonológica.
12
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('tEp]

-

'peixe'

[' r::>p]
1

['mit] = 'sol' .
[

[

1

t::>k] = 'acordar'

met.f]

- 'cachorro'
·- 'bom'

[

1

ket]

-

'nao'

['tet.fl = 'duro'

[kam' rek] = 'vermelho'

Mas, como se indica no ponto 1, também as soantes podem compare13
cer na coda silábica, em palavras como :
['ohm] ·

=

['t::>dn]

- 'ta tu'

[o' nd3adj1]

-

['mum]

- 'ali'
- 'piqui'
- 'gostar'

['Jn]

-

[

['prin]
1
[
[

kij1]

1

kruw;,]

[a'kij;,]

14

'pó'

['tabm]
. ['mjedn]

'generoso'

-

'mel'

['kum]

-

'fuma9a'

'pus'

-

'procurar'

1

uru]

[a'beje]

- 'gritar'

= 'marido'

['medji]

[bi'keJ1]

'flecha'

= 'cru'

'fezes'
'pregui9oso'
'

Como se ve, no nível da rima alguma intera~ao há entre os segmentos
portadores de SV (voz soante), ou seja, entre a vogal e a coda, se esta é soante. Tem-se aí o mesmo processo encontrado em dialetos diferentes do Kaingang: espalhamento do nó SP da vogal para o elemento em coda que nao o
possua. o processo nao afeta as obstruintes, que sao especificadas para SP 15•
Assim, se a vogal da sílaba é nasal, seu nó SP carreg(\ a especifica~ao nasal,
· e a coda soante nasaliza; caso a vogal seja oral, seu nó SP provoca urna fase
nao nasal na soante (com obstru~ao no trato oral). Interpretamos, portanto,
toda consoante que se superficializa como nasal, em coda seguida de silencio, como urna consoante subjacentemente soante.
Resumindo: a sugestao de Piggott (1992) reformulada em D' Angelis
(1998), provendo melhor tratamento dos diferentes casos de nasalidade nas
. línguas, permite sugerir urna int~rpreta~ao da diferen~a construída na língua
Mebengokre, de modo a conformar urna série consonantal subjacentemente
Exemplos de Stout & Thomson 1974:162-173, a exce9ao dos termos 'cru' e 'tatu',
de registro em fita pela antropóloga Vanessa R. Lea (IFCH-Unicamp), que gentilmente nos cedeu para consulta.
14
Como no Kaingang paulista, ocorre um processo independente que promove o
surgimento de urna vogal eco (cópia) a direita da c~nsoante aproximante em coda:
esse recurso evidencia a 'soltura' da aproximante e seu caráter vozeado distintivo.
15
Ainda que as obstruintes em coda sejam as nao-marcadas para Nasal, sao necessari.amente·especificadas subjacenternente para SP.
13
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especificada para o tra~o Nasal (sob SP) e urna série consonantal espécificada subjacentemente para o trac;o SV mas que, por apresentar obstru~ao no
trato oral, com freqüencia nasaliza ao buscar promover o vozeamento espontaneo que a op5e, cqmo série, as obstruintes. O resultado nos permite propor
que urna consoante que se manifesta superficialmente como nasal plena em
onset (digamos, [m]) pertence ao conjunto das nasais obs~ruintes da língua,
enquanto urna nasal plena (foneticamente) em coda ([m], por ex.), deve ser
atribuída ao grupo das soantes com obstru~ao no trato oral.
Para concluir, exemplifico a reinterpreta~ao fonológica de algumas
das transcri~oes fonéticas acima: ·
[1tep]
[1mit]
['ohm]
[ 1mjedn]
['müm]
['prin]
[ 1kiJ1]

/ teP /
/ miT /
I ob l
/ med /
/müb/
/ prid I
/ kij /

=
=
=
=
=
=
=

/Uf/

=['uru]

=
=
=
=
=
=
=

'peixe'
'sol'
'pó '
'marido '
'ali'
'piqui'
'gostar'

= 'pus'

/ r::>P /

= ['r::>p] .

/ me~ /

f
/ küb /
/ id /
1 bike) 1

= [' metj]
= [ 1t::>dn]
= ['medj1]
= ['küm]
=['in]
= [bi'keJll

/ abej I

=[a'beje] = 'procurar'

/ t::>d /
/ IDEJ

=
=
=
=
=
=
=

'cachorro'
'bom'.
'tatu'
'mel'
'fumac;a'
'fezes'
'preguic;oso'

Nos exemplos das duas primeiras linhas a forma fonológica apresenta
alguns fonemas representados por letra maiúscula. Esclare~a-se que, seguindo Trubetzkoy ([ 1939] 1969), admitimos que a neutraliza~ao provoca o surgimento de um arquifonema, que embora foneticamente poss~ realizar-se de
forma igual a um dos fonemas neutralizados (mas nem sempre é o caso), nao
pode ser confundido com nenhum dos dois fonemas envolvidos no processo;
trata-se de um outro fonema, propriamente, um arquifonema.
O quadro fonológico do Mebengokre poderia ser apresentado, entao,
na forma seguinte (onde nao se inclui a glotal/?/, cujo status fonológico está
por demon~trar-se na língua):

[- silab]

[-cont]

[+silab]

[+cont]
[- nas]
[+nas]

p
m

[-soante]
t
tJ k
n
J1
lJ

[+soante]
ºd Jld3 'lg

mb

w

f

.•

J

1e e WYAUO:Ja
1 euJKüo a

-
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CÓNCLUSÁO
A configura~ao de t.ra~os proposta, com um tratamento mais adequado
questao da nasalidade e suas rela~oes com soanticidade, permite urna compreensao maior de fatos como a relevante diferen~a dialetal do Kaingang e o
significativo distanciamento da fonologia do Mebengokre em rela~ao fonologia das demais línguas Je. Mostra-se, portanto, útil para o avan~o do conhecimento nesse campo, e. justifica sua aplica~ao interpreta~ao dos sistemas fonológicos de outras línguas indígenas.

a

a
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A expressao da posse em Panará
Luciana Dourado

(Laboratório de Línguas Indígenas - Universidade de Brasília)

INTRODU<;AO

O sistema de posse em Panará estabelece urna distin<;ao formal e semantica entre posse alienável, isto é, quando o item possuído está ligado de
modo contingente ao possuidor; e posse inalienável, quando o item possuído
está ligado de maneira necessária ao poss'uidor. A rela<;ao de posse pode ser
expressa p9r meio de sintagmas nominais e de senten<;as possessivas. Nem
todos os nomes podem ser. gramaticalmente possuídos em Panará, como, por
exemplo, elementos da natureza (terra, montanha, árvore, céu, rios, cachoeira, etc.) e nemes próprios
l. SINTAGMAS NOMINAIS POSSESSIVOS

Nos sintagmas nominais possessivos que expressam posse inaliená-·
vel, os nomes referentes ao possuidor e ao possuído ocorrem justapostos,
com núcleo a direita. incluem-se entre ·os inalienáveis todos os nomes de
partes de um todo (casa, planta, carpo, parentesco etc.).
( 1)

kiope rapi~
kiompé mae
'a mae de Kiompé.'

(2)

ikye1 y-asT
eu
RC-nariz
'meu nariz.'
•

(3)

kukre nape .
casa parede
'a parede da casa.'

Quando o sintagma possessi vo ocupa a posi<;ao de objeto de verbo
transitivo ou de sujeito de verbo inacusativos (verbo transitivo na voz mé1

Os mesf!IOS pronomes pessoais independentes ocorrem como ·pronomes possessivos em Panará.
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· dia), o nome referente ao possuído pode ser incorporado ao núcleo verbal,
resultando no avan~o d~ possuidor para o status de argumento do verbo,
fenómeno conhecido como al~amento do possuidor.
(4) mara he
0
=ti
=0
=sikia =yate
ikye
ele ERG REAL.TR=3SG.ERG=3SG.ABS=miio=apertar eu
'ele está apertando a minha mao.'
(5) pri he
0
=ti
=yi =te
=kü1
menino ERG REAL.TR=3SG.ERG=ME=perna=quebar
'a perna do menino qu~brou ."'

Já a posse alienável é expressa por meio de nomes aos quais atribuímos o significado de 'posse, propriedade', conforme
análise proposta por
.
Borges (1995) para o Kayapó:

.

a)

O nome -0, precedido pelos sufixos relacionais (Rodrigues, 1981 ,
1990) s- e y-, marcadores de contigüidade e nao-contigüidade com o
nome referente ao possuidor, respectivamente. yo ocorre sempre imediatamente adireita do possuidor (6), so, como aposto, precede o elemento possuído na fun~ao de complemento (7) ou de adjunto do verbo (8),
enguanto que o possuidor ·o cupa a posi~ao de sujeito de um verbo transitivo ou intransitivo. O prefixo relacional de nao-contigüidade s- é coreferente como SN possuidor.
(6) teseya

y-o

puu I puu teseya yo

Teseya RC-posse ro9a'
'a ro~a de Teseya (lit: propriedade de Teseya, a ro9a/a ro9a, propriedade
de Teseya)'.
(7) maira he
0
=ti
=s-apu
s-o
koa
Maíra ERG REAL.TR=3SG.ERG=3S.ABS-ver RNC-posse casa.ABS
'Maíra conhece sua própria casa (lit: Maíra conhece, propriedade dela, a
casa)' .
yi
=0
=s~
S·O
koa ama
(8) kok~
Koka.ABS REAL.INTR=3SG.ABS=entrar RNC-posse casa INES
'Koka entrou em sua própria casa (lit: Koka entrou, propriedade dele, a
casa)' .
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O nome so também pode ocorrer seguido por sakiama 'próprio,
mesmo', um p~onome n~sumptivo do nominal possuidor. Nesse caso, segue o
nome possuído que tern a fun~ao de objete:> direto. Já o possuidor pode ter a
fun~ao ou de objeto indireto (benefactivo), como em (9), ou de sujeito ergativo, corn em (10).
(9) ikye he
l2S
=re
=p• =ma =so-ri
sabaw so
eu ERG REAL.TR= lSG.ERG=DIR=DAT=dar-PERF sabao posse
sakiama piko ma
ela própria Piko BEN
'dei a Piko o seu próprio sabao.'

=ti
=12S
=pit~-ri ·
payakriti
Aka ERG REAL.TR=3SG.ERG=3SG.ABS=perder-PERF gravador.ABS
so
sakiama
posse ele próprio
· 'Aka perdeu o gravador dele mesmo.'

( JO)

ak~

he

l2S

I

b)

O nome -i é tambérn obrigatoriamente marcado pelos prefixos relacionais de contigüidade (y-) e de nao-contigüidade (s-). A forma yi ocorre
apenas entre o elemento possuído e o possuidor. A forma si ocorre nos
mesmos contextos que so, exceto naqueles em que este co-ocorre com o
pronome resumptivo sakiama 'próprio, n1esmo' .

(11) uaha kyemera y-i
koa ta
lá
nós
RC-posse casa ALA
'lá para a nossa casa.'
0
=ti
=s-apu
s-i
koa
(12) maira he
Maira ERG REA'L.TR=3SG.ERG=3SG.ABS-ver RNC-posse casa.ABS
'Maíra conhece sua própria casa.'

=s-at~-ri
(13) ·p~sina he "
=ti
Pasina ERG REAL.TR=3SG .ERG=3SG.ABS-mandar-P~RF
sekikyi
s-i/y-i · koa ta
Sekikjy.ABS posse casa ALA
'Pasina mand~u Sekikjy para sua (de Pasina/de Sekikjy) casa.'

·Este nome -i, homónimo do pronome reflexivo, é, possivelmente, o
produto histórico da ext~nsao semantica do significado de si/yi 'carne', 'vísceras' f 'eflúvios' para a fun~ao de posse e de reflexivo (e voz média), como
atestado em várias línguas do mundo. Com fun~ao possessiva, entretanto, é
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pouco produtivo, tendo sido encontrado quase que ex.clusivamente no discurso dos mais velhos.
c) O nome kia é usado principalmente, mas nao exclusivamente, para
marcar a posse de bens alheios a cultura dos falantes dessa língua, isto
é, conhecidos ou adquiridos a partir do contato como homem "branco".
Ocorre imediatamente a direita do possuidor, isto é, tema mesma distribui~ao de yo.
•
=re
=gj
=pi~ -n
k~yas~
luzia kia ·
REAL.TR=1SG.ERG=3SG.ABS=achar-PERF faca.ABS Luzia posse
·
'achei a faca de Luzia.'

(14) gJ

( 15) pia kyemera kia
sase
esta nós
posse rede
'esta é nossa rede.'
2. PREDICADOS POSSESSIVOS

As mesmas formas atribuídas a sintagmas nominais referentes a posse
inalienável podem opcionalmente apresentar urna interpreta~ao predicativa,
como em (16), em rela~ao ao exemplo em (1). Contudo, nomes possuídos
que admitem prefixos relacionais, quando marcados pelo prefixo de naocongüidade s· só admite a interpreta~ao predicativa, como em ( 17) em contraste com (2). Nestas constru~5es, o SN referente ao possuído constituí o
núcleo do predicado, no qual o SN referente ao possuidor é o ~ujeito.
( 16)

kiop€

rapi~

kiompé mae
'Kiompé tem mae'
( 17)

ikye s-asi
eu
RNC-nariz
'eu tenho nariz.'

Também nas constru~oes com posse alienável, quando o nome -O
'posse' é marcado pelo relacional de nao-contigüidade s·, a interpreta~ao é
obrigatoriamente predicativa. Neste caso, so constituí o núcelo do predicado,
seguido pelo elemento possuído, em que o possuidor é o sujeito. Os exemP,los em (18) com s-o e em (6) com y-o ilustram bem o contraste entre predicado e sintagma possessivo em Panará:
'

(18)

tcseya

s-o

puu
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TE;seya RNC-posse
'Teseya tem ro~a.'

ro~a ·

Estas constru~6es também podem ocorrer com o núcleo do predicado
precedido por marcas próprias de verbos intransitivos (entre colchetes): clíticos marcadores dos 1nodos realis ou irrealis; clíticos de concordancia como
SN sujeito: absoluti vo ou nominativo.
( 19) l kye
[yi
=ra
=sopa]
eu.ABS REAL.INTR=ISG.ABS=filho
'eu tenho filho(s).'
=so]
pek;}
(20) kitakriti
[ka =ti
kitrakriti .ABS IRR=3SG.NOM=posse vestido
'
'Kitakriti vai ganhar (possuir) vestido.'

Em Panará, sen ten~as com nomes, adjetivos e quantificadores, além
de outras categorías lexicais, podem ocorrer como núcleos de predicados
intransitivos (predo1ninante1nente) e transitivos. Estes núcleos nao-verbais
apresentam comportamento sintático de verbos prototípicos nessa língua: a
partícula de nega~ao ocorre a direita do núcleo, podem ser modificados apenas por advérbios, podem ser precedidos de categorías próprias de verbo
como modo, pessoa, direcionais, tomam SN' s como objetos, no caso de verbos transitivos, etc.
·
(2 1)

kyeras~

[ka =ti
=pi =kin]
Kyeras;}.ABS IRR=3SG.NOM=DIR=boa
'Kyeras;} vai melhorar muito'

pitinsi
muito

(22) panara [yi
=ra
=nopio] ro
Panará REAL.INTR=3SG.ABS=pouco NEG
'os Panará nao eram poucos.'
[~
=ti
=s-are]
kui
(23) mara he
ele ERG REAL.TR=3SG.ERG=3SG.ABS-raiz mandioca.AES
'ela arrancou a mandioca'

Outro fato a ser observado, a despeito do que acorre com urna classe
de verbos em Panará2 , refere-se ao núcleo nominal do predicado referente ao
Em Panará existe alguns verbos que apresentam raízes supletivas para sua~ formas no plural:
te/yoyo 'cair', turi/hoyowti 'carregar na cesta'; p1ri/pari ' matar', etc.

2
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•·

termo 'posse' apresentar. urna forma para o singular so, e outra para o plural

•

l

•

yo:
(24)

[yi
pek~
kitakriti
=so]
=0
kitrakriti .ABS REAL.INTR=3SG.ABS=possuir vestido
'Kitakriti possui vestido.'

(25)

[yi
pek~
1kiara
=ra
=yoJ
mulheres. ABS REAL.INTR=3PL.ABS=possuir vestido
'as mulheres possuem vestidos.'

Como se ve, as sentenc;as possessivas aqui descritas nao fogem ao padrao sintático geral da língua Panará e nos fornecem evidencias para interpretar so/yo, para a posse alienável e, por extensao, o SN possuído, para a
posse inalienável, como verbos adnominais nessa língua.
Contudo, ainda é necessário determinar o status do nome possuído que
segue o núcleo nas construc;oes referentes a posse alienável, como em (24).
Atribuir a so 'posse' o status de núcleo do predicado intransitivo e ao nome
possuído pek~ 'roupa' o de objeto direto colocaría um problema para a presente análise: em Panará, predicados intransitivos podem co-ocorrer apenas
com objeto indireto, mas nao com objeto direto, como poderiam sugerir essas construc;oes. Este caso constituiria, portanto, a única excessao aregra.
Estruturas sintaticamente paralelas a essas sao encontradas na gramática do Panará e podem nos aj udar a definir o tipo de predicado dessas construc;oes. Nessa língua, construc;oes com núcleos verbais complexos constituídos de até tres verbos sao bastante produtivos. o último verbo a direita da
série define a classe de verbo daquele predicado. Nomes, ao lado de verbos,
também foram encontrados como membros da série, em última posic;ao,
definindo predicados como transitivo (26) e intransitivo (27).
(26) ka

he [0

=ka

=0

=su

=ato] iasi

voce ERG REAL.TR=2SG.ERG=3SG.ABS=atingir=arma veado.ABS
'voce atirou no veado (e o atingiu).'
. =si =(ra)
=rapiu]
ikye
(27) [yi
REAL.INTR=ficar= l SG.ABS=sangue eu.ABS
'eu menstruei.'

Propomos, entao, que as sentenc;as possessivas em Panará com so/yo
'ter, possuir' segujd~ do nome do possuído constituem o núcleo de um predicado complexo. Este predicado expressa posse específica, sendo o nome,
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como último element? da série, o definidor da intransitividade do predicado. ·
Assim as senten.<;as em (24) e (25) seriam reinte.rpretadas como:
(28) kitakriti
[yi
=peka]
=so
=0
kitrakriti .ABS REAL.INTR=3SG.ABS=possuir=vestido
'Kitakriti tem vestido.'
(29) íkiara
[yi
=ra
=yo
=pe1<a]
mulheres.ABS REAL.INTR=3PL.ABS=possuir =vestido
'as mulheres tem vestido.'

A posi<;ao da partícula de nega<;ao nessas constru<;oes, após o último
elemento do núcleo verbal, confirma essa _iproposta de análise, urna vez que
esta é a única posi<;ao admitida para a nega<;ao de predicados em Panará,
considerando-se inaceitável a nega<;ao após so/yo.
(30) kitakriti
[yi
=peka]
no
=so
=0
kitrakriti.ABS REAL.INTR=3SG.ABS=posse =vestido NEG
'Kitakriti nao tem vestido.'
(31) *kitakriti
[yi
=0
=so]
no
peka
kitrakriti.ABS REAL.INTR=3SG.ABS=posse NEO vestido
'Kitakriti nao tem vestido.'

Diferentemente das senten<;as referentes a posse inalienável, cujo núcleo (o possuído) nao admite modificador, nas senten<;as referentes aposse
alienável, o SN possuído pode ser modificado por adjetivo e/ou quantificador.
(32) "íkye
[yi
=ra
=sopa] pia
eu.ABS REAL.INTR=ISG.ABS=filho grande
'eu tenho filho(s) bonito(s).'
(33) kitakriti
[ka =ti
=so)
peka napra
kitrakriti.ABS IRR=3SG.NOM=posse vestido vermelho
'Kitakriti vai ganhar (possuir) vestido vermelho.

A partícula de nega<;ao ocorre tao somente após estes modificadores,
sugerindo-nos que também estes elementos compoem o núcleo complexo de
um predicado possessivo em Panará. Estas constru<;oes apresentam urna
estrutura singular em Panará, o que torna evidente a necessidade de futuras
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investiga~5es

para que

s~

possa melhor definir a natureza sintática dos seus

constituintes.

1(

J

(34) kitakriti
[yi =0
=so =pek~ napr~J. no
kitrakriti.ABS REAL.INTR=3SG.ABS=posse =vestido vermelho NEG
'Kitakriti naopossui vestido vermelho'.
=so ikieti pek~]
no
(35) kitakriti [yi =0
kitrakriti.ABS REAL.INTR=3SG:ABS=posse muito vestido NEG
'Kitakriti nao possui muitos.vestidos'.

. <

(36) kitakriti [yi =0 =SO ikieti pek~ napr~] no
kitrakriti.ABS REAL.INTR=3SG.ABS=pos_se muito vestido vermelho NEG
'Kitakriti nao possui muitos vestidos vermelhos.

CONSIDERA<;ÓES FINAIS

Verifica-se, pois, que a expressao da posse em Panará se manifesta
por meio de duas diferentes estratégias gramaticais: a) por meio de sintagmas e de senten~as possessivas. Nos sintagmas nominais o núcleo é o SN
possuído, para a posse inalienável, e o SN referentes ao termo 'posse', para a
posse alienável. As senten~as possessiva apresentam predicados simples,
para a posse inalienável e complexos, para · a posse alienável. O possuidor
nas senten~as possessivas é um verbo adnominal, se a posse é inalienável,
mas conserva a sua natureza nominal, se a posse é alienável, podendo ser
modificado por adjetivo e/ou quantificador.
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Concordancia de número entre sujeito-objeto-verbo
em Kaingáng
Ludoviko dos Santos

(Universidade Estadual de Londrina)

l. DESCRI<;AO DA CONCORDANCIA
.
A ordem oracional da língua kaingáng é sujeito-objeto-verbo. Em ora~5es transitivas, a concordancia de númer~ ocorre entre o objeto e o verbo
sob determinadas condi~oes. Em ora~oes intransitivas a concordancia se
manifesta entre o sujeito e o verbo.
1.1 FORMAS VERBAIS DO PLURAL

O plural verbal em kaingáng pode se dar de várias maneiras diferentes
já descritas e analisadas por Cavalcante ( 1987). Por nao ser objetivo do presente trabalho a análise morfológica das formas verbais no plural, mas sima
sintaxe da concordancia de número na língua, limita-se a exposi~ao das várias possibilidades de forma~ao do plural .a urna brevíssima apresenta~ao da
parte inicial do estudo de Cavalcante.
1) Plural Formado por Suple~ao
Algumas formas verbais no plural podem se dar por total altera~ao do
material fonológico ou altera~ao parcial. No caso de altera~ao parcial, Cavalcante ( 1987, p. 66) ainda as considera como formas supletivas porque a
altera~ao observada é única. Confira-se os exemplos 3 :
Singular
Plural
kam
krE
"cortar em partes longas";
kaIJmi
kuIJmÍ "pegar, segurar" .

.

11) Plural
Singular
kom
kiIJnE

Formado por Reduplica~ao
Plural
k5mk6m "cavar";
kiIJnEIJnE "errar".

3

Os exemplos seguem a transcri\ao fonológica de Cavalcante (1987). No restante
do trabalho adota-se o sistema ortográfico da língua kaingáng elaborado por Ursula
W1esemann.
•

1
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111) Plural Formado por Prefixa~ao
Há sete prefixos que ocorrem para a forma~ao do plural: ki-, ka-, k~-,
ku-, pa-, tu-, y~-. Seguem exemplos.
Singular
Plural
"lavar roupa";
4>a
kir.J4>a
"ter caruncho, com carunchos;
fJª
k~fJª
"carregar (coisa comprida);
tu
par.Jtu
"mexer (singular), sacudir (plural)".
riim
IV) Plural Formado por Infixa~ao

"A infixafao pode acorrer como processo 1norfológico único na formafllO do plural verbal ou ern combinarao cdm outros processos primários
de pluralizafiiO. Com a reduplicaao ela é obrigatória" (CAVALCANTE,
1987' p. 69).
Opcionalmente, a infixa~ao pode ocorrer também coma prefixa~ao e
a suple~ao.
Plural
Singular
"sonhar";
pe ti
peIJti
"bravo, valente, zangado" - redupl.+infixa~ao;
yür.Jyü
y~
"chorar" - prefi?'-a~ao+infixa~ao;
kiIJ4>~
4>~
tapri
"subir" - suple~ao+infixa~ao.
yaIJpri

V) Plural sem Altera~ao de Fonna
Singular
Plural
ke
ke
''ficar, dizer";
tinir
tinir
"moer";
Como visto, as formas plurais dos verbos em kaingáng tem grande
complexidade morfofonológica que nao se esgota nesta rápida exemplifica. ~ao dos principais mecanismos para a forma~ao do plural. Para urna visao
mais aprofundada de tais processos, <leve-se consultar o trabalho aqui citado.

1.2 CONCORDANCIA EM ORA<;AO TRANSITIVA

Veja-se os seguintes dados.
1. ekrénh ti vy míg tanh
ca~ador

?

ms

on~a

matar (sing)

"O ca~ador matou a on~a."
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2. ekrénh

ti

ca9ador

ag
pi.

-

vy
· ms

m1g

tanh
matar (sing)

on9a

"Os ca~adores mataram a on~a."

3. ekrénh

ti

ca9ador

vy
ms

"O ca~ador matou as

m1g

ag

on9a

kyggre
matar (pi)

pi.

on~as."

No dado 1 tem-se a ora~ao em sua forma singular. Comparando-o com
os seguintes pode-se constatar que em 2 o sujeito está no plural e o verbo
permanece em sua forma si.ngular, ou seja, nao se manifesta concordancia
entre sujeito e verbo. Em 3, por outro lado, o objeto no plural provoca a ocorrencia do verbo no plural, manifestando, desse modo, concordancia entre
objeto e verbo. No entanto, esta concordan_c ia somente ocorre se o núcleo do
SN na fun~ao de objeto for ocupado por um nome com o tra~o semantico
[+animado]: Caso contrário, a concordancia entre o objeto e o verbo nao se
manifesta. Confira-se os dados abaixo.

4. ekrénh

ti

ca9ador

vy
ms

no

va

téj

espingarda pegar (objeto comprido, sing)

"O ca~ador pegou a espingarda."
5. ekrénh

ti

ca9ador

ag
pi

vy

no

téj

va

ms espingarda pegar (obj. comprido, sing)

"Os ca~adores pegaram a espingarda."

6. ekrénh

ti

ca9ador

vy

no

téj

ms espingarda

gé
pegar (obj. comprido, pi)

"O ca~ador pegou as espingardas."

A compara~ao dos dados 2 e 5 demonstra que a concordancia entre sujeito e verbo nao ocorre e a compara~ao de 3 e 6 atesta a nao concordancia
entre objeto e verbo porque - no té} - "espingarda" é um nome com o
tra~o [-animado].
Quando ambos, sujeito e objeto, estao o plural, a manifesta~ao da concordancia permanece a mesma já exemplificada pelos dados de 1 a 6. Confira.
7. ekrénh
ca9ador

ti

ag
pi.

vy
ms

mig
on9a

ag
pi.

kyggre
matar (pi)

"Os ca~adores mataram as on~as."

'.
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8. ekrénh

tí

vy

ag

ca~ador

pi.

no

ag

téj

ms espingarda

pi

;

ge
pegar (obj. comprido, pi)

Os ca~adores pegaram as espingardas.

•

Apesar de em 7 o verbo estar no plural, nao se deve considerar que haja urna rela~ao de concordancia como SN sujeito. A compara~ao deste dado
com os dados 2 e 3 atesta que o verbo no plural está concordando com o
objeto, urna vez que, em 2, o SN sujeito nao altera a forma singular do verbo
e, em 3, o SN objeto marcado para o plural provoca o plural do verbo.
Desse modo, os dados apontam para urna. estrutura na qual ora~0es
transitivas, cujo SN objeto esteja marcado pelo tra~o [+animado], tem concordancia entre este SN e o verbo, caso contrário nao. O SN sujeito, também
marcado pelo tra~o [+animado], nao provoca ':l concordancia como verbo.
Por outro lado, a sintaxe de concordancia se altera quando o SN sujeito é ocupado por um nome [-animado]. Observe-se os dados abaixo.

9. pó

vy

gír

kaní

pedra ms menino atingir (sing)

"A pedra atingiu o menino."
10. pó

ag

pedra pi

vy

gír

kanígní

ms menino atingir (pi)

"As pedras atingiram o menino."
11 . pó

vy

gir

ag

pedra ms .menino pi

kanígni
atingir (sing)

"A pedra atingiu os meninos."
Ou seja, quando o núcleo do sujeito é ocupado por um nome [animado], há concordancia entre o SN sujeito e o verbo como pode ser constatado pela compara~ao dos dados 9 e 10 onde o sujeito marcado para o plural provoca a manifesta~ao da forma plural do verbo. Note-se que nos dados
1 e 2, 4 e 5 tal concordancia nao ocorre porque o SN sujeito está ocupado
por nome [+animado] ou [-animado], diferentemente do que ocorre nos dados 1 e 3, 4 e 6 que demonstram a concordancia objeto-verbo condicionada
pelo tra~o [animacidade]. Os dados seguintes exemplificam.

'
12. pó

vy

pedra ms

nigja
banco

kan1
atingir (sing)

"A pedra atingiu o banco."
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13. pó

ag

pedra pi

vy

~1gja

ms

banco

kan1gn1
atingir (pi)

As pedras atingiram o banco.
14. pó

vy

pedra ms

n1gja

ag

banco

pi

kan1gn1
atingir (sing)

"A pedra atingiu os bancos."
A compara~ao dos dados 11 e 14 demonstra que o SN objeto, seja ele
[+animado] ou [-animado], ~oncorda como verbo.
O mesmo ocorre quando ambos os SNs estao no plural. Confira.
15. pó ag vy g1r ag · kan1gn1
pedra pi

ms menino pi

atingir (pi) ,

"As pedras atingiram os meninos."
16. pó

ag

pedra pi

vy
ms

nigja
banco

ag
pi

kanígn1 ,
atingir (sing)

"As pedras atingiram os bancos."
Deve-se notar que a concordancia em 15 e 16 difere daquela dos dados 7e 8 porque, nestes, o que provoca a forma verbal no plural é o SN objeto, enquanto que nos dados 15 e 16 a forma plural concorda tanto como SN
sujeito quanto com o SN objeto.
1.3 CONCORDÁNCIA EM ORA<;ÁO INTRANSITIVA

Observe-se os seguintes dados.
17. pó vy kute
pedra ms

cair do alto (sing)

"A pedra caiu."

18. pó

ag

pedra pi

vy

vár

ms cair do alto (pi)

"As pedras cairam."
19. gír

vy

kute

menino ms cair do alto (sing)

"O menino caiu."
20. gír

ag

menino pi

vy

vár

ms cair do alto (pi)

"Os meninos caíram."
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Como pode ser visto pelos dados 17 a 20, o SN. sujeito concorda com
o verbo, independentemente de o múcleo estar ocupado por nome
[+animado] ou [-:animado].
Resumidamente, a concordancia entre sujeito-objeto-verbo se dá da
seguinte maneira: em ora~6es transitivas com SN sujeito [+animado], este
nao concorda com o verbo e o objeto [+animado] manifes~a concordancia
com o verbo. Em ora~6es transitivas com SN sujeito [-animado], há concordancia entre este SN e o verbo, além disso, em tais ora~6es, o objeto
ou [-animado] também concorda como verbo.
[+animado]
,
E interessante notar que a rela~ao de número entre sujeito-objetoverbo aponta para tipos diferentes de concordancia em ora~6es transitivas
conforme o SN sujeito esteja ou riao ocupado por nome [+animado]. Ainda,
dependendo de o SN sujeito estar ocupado ou nao por um nome [+animado],
a concordancia de;> objeto com o verbo se comporta de maneiras diferentes.
Os esquemas abaixo ilustram a possibilidade.
ORA<;ÁO TRANSITIVA 1 (OT 1)
animacidade concordancia

Sujeito
Objeto
Objeto

+
+

-

+

-

ORA<;ÁO TRANSITIVA 2 (OT2)
Animacidade concordancia

Sujeito
Objeto
Objeto

-

+
•

+

+
+

A compara~ao das OT l e OT2 com a concordancia em ora~6es intransitivas, que também tema varia~ao do tra~o [animacidade], levanta algumas
rela~6es interessantes.
ORA<;ÁO INTRANSITIVA 1 (OITl)
animacidade Concordancia

Sujeito

+

+

•
ORA<;ÁO INTRANSITIVA 2 (01T2)
Animacidade concordancia

Sujeito

-

+

Comparando-se o sujeito da OTl como sujeito da OITl percebe-se
que a concordancia deste e daquele com o verbo é diferente. Por outro lado,
o sujeito da OT2 concorda como verbo da mesma forma que há concordancia entre sujeito e verbo da OIT2.
Considerando-se a rela~ao entre sujeito de intransitiva e objeto de
transitiva, pode-se perceber que o sujeito da OIT 1 temo mesmo tipo de concordancia que o objeto [+animado] da OTI e o sujeito da OIT2 temo mesmo
tipo de concordancia que o objeto [-animado] da OT2. Da mesma forma, o
sujeito da OITl temo mesmo tipo de concordancia que o objeto [+animado]
da OT2, ou seja, os sujeitos das OIT 1 e OIT2 revelam o mesmo tipo de con-
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cordancia que os objetos [+animado] e [-animado] da OT2. No entanto, o
mesmo nao se pode dizer o mesmo dos objetos da OT 1 com rela~ao aos
sujeitos das OIT 1 e OIT2. Isso porque, como já colocado acima, o sujeito da
OITl tema mesma concordancia que o objeto [+animado] da OTl mas, por
outro lado, o sujeito da OIT2 nao partilha do mesmo tipo de concordancia
que o objeto [-animado] da OTl. Desse modo, quebra-se a simetria do que
aparentemente poderia ser apresentado como um sistema de ergatividade
cindida.
Finalmente, chega-se a conclusao que nao apenas o tra~o [animacida4
de] está envolvido na concordancia de número do kaingáng. Outros fatores
devem estar causando o qu.e chamei de "quebra de simetría". Por isso, estou
analisando, atualmente, a possibilidade de as classes de animais, que se dividem em quatro (kadnjeru, votoro, kamé e wéjnyky), conforme a mitologia
kaingáng, bem como as classes de objetos, que se dividem em dois (ror "objetos redondos" e téi "objetos compridos"), estarem relacionadas a concordancia de número do kaingáng.
)
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TRONCO MACRO-Jt
Família Karajá
Considera.~oes

sobre neologismos em Karajá*

Maria Helena Sousa da Silva Fialho

•

..

(Museu Nacional/UFRJ - FUNAI)

O objetivo deste trabalho é a.presentar dados importantes sobre o grau
de aquisi~ao de neologismos na língua Karajá, ·os diferentes processos gramaticais organizados a partir do léxico, identificando a sua ocorrencia entre
falantes dos sexos masculino e ·feminino, e entre os indígenas de diferentes
'
faixas etárias nas di versas aldeias.
Os Kar~já compreendem mais de 2 mil pessoas, vivem as margens do
río Araguaia, a principal ·atividade de subsistencia do grupo é a pesca, ca~a e
a confec~ao de artesanatos. O povo Karajá se divide em tres subgrupos sendo: Javaé, Xambiowa e o Karajá propriamente dito. Autodenominain-se
INY, que quer dizer nosso povo. Pertencem _ao trono lingüístico macro-je e
sua língua possui urna varia~ao dialetal entre o sexo masculino e ferninino, e
essa varia~ao ocorre também entre os falantes do norte e do sul da Ilha do
Bananal.
Todas as aldeias Karajá possuem escolas nas quais o ensino é bilíngüe
e o processo de alfabetiza~ao é desenvolvido pelos próprios professores indígenas.
A contar da experiencia como professora em escola Karajá, e levando
em conta a necessidade de se fazer alguns registros importantes e urgentes
sobre o uso da língua tanto no cotidiano escolar, como em todos os contextos
sociais, em 1997 organizamos um pequeno vocabulário nas línguas Karajá/Portugues/Karajá, como monografía de final de curso quando na gradua~ao do Curso de Letras, oferecido pelo Projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas do Médio Araguaia. Esse vocabulário foi coligido a partir de fontes
múltiplas, respeitando a varia~ao dialetal entre os falantes do sexos masculino e feminino, e também a diferen~a de dialetos entre os Karajá do Norte e
do Sul da Ilha do Bananal:

•
• Este trabalho foi apresentadq no 9" lnPLA - lntercllmbio de Pesquisas em Ling(lística Aplicada no Programa de Pós-Graduados
e Estudos da Linguagem (LAEL) na PUC, realizado em S1io Paulo, no período de 30.04.99 a 02.05.99
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De fato, já brotava o objetivo esperan~oso de poder expandir tal produ~ao, tornando-a um dicionário enciclopédico da Jíngua e da cultura Karajá,
para ser usado nas escolas como material de apoio para alunos e professores
do grupo em pauta.
No decorrer desses estudos surgiu a necessidade de aprofundar a pesquisa na área de empréstimos lingüísticos e da semantica específica da língua, pontos que revelam fatores importantíssimos para o trabalho que se
propoe.
Foi com base nestas necessidades que decidimos investigar o grau de
aquisi~ao de neologismos na língua Karajá, os diferentes processos gramaticais organizados a partir do léxico, identificando a sua ocorrencia entre falantes dos sexos masculino e feminino, e entre os indígenas de diferentes
faixas etárias nas diversas aldeias.
A referida pesquisa tem por objetivo contribuir com os trabalhos de
educa~ao esco1ar desenvolvidos nas escolas Karajá, tanto no que se refere
prática docente, aprodu9ao de material didático específico, quanto aforma~ªº do professor índio no que tange ao estudo da Sintaxe, Semantica e Morfología da sua própria língua, como os processos de entrada de novos fonemas, morfemas, léxico, sentidos, e os procedimentos utilizados nas constru~5es metonímicas e metafóricas, neologismos de modo geral , ou seja, do
movimento enriquecedor da língua Karajá em decorrencia do contato coma
sociedade envolvente.
Outra contribui~ao importante é que o resultado do trabalho será incorporado a urna das a~oes do Projeto de Educa~ao e Cultura Indígena Maurehi, iniciado na aldeia Buridina, localizada na cidade de Aruana, no Estado
de Goiás, em 1994, coordenado
pela professora Maria Socorro do Vale da
,
Funda~ao
Nacional do Indio, projeto do qual eu também fa~o parte.
,
E importante salientar que os processos adotados pelo falante Karajá
fazem urna mescla de metáforas para identificar expressoes específicas da
língua, para designar elementos espaciais, fazer compara~ao entre objetos e
animais, e ainda, para utilizar idéias correspondentes a palavras de origem
portuguesa, em determinados casos, sao empregados no sentido literal do
vocábulo.
No momento• nao é possível dizer precisamente em que situa~5es tais
fenómenos ocorrem, porque os casos sao distintos, e confirmam que a metaforiza~ao envolve diferentes classes gramaticais simultaneamente e, além
disso, o falante constrói um caminho próprio para metaforizar sua constru-

a

~ao.

Observe os dados a seguir:
( 1) tyky - tara - sana
sua pele-verbo tirar-refere-se a um instrumento
l 12

L

L

.

.
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(algo que u~o pi tirar a imagem de sua pele)
máquina fotográfica'
44

(2) tyrehe-teti
morcego-asa ou osso
'asa ou osso do morcego'

A metaforiza~ao também serve para nomear o objeto "sombrinha" ou
guarda--chuva, pois os Karajá consideram que esses objetos possuem as
mesmas características de um morcegó. Assim, empregam a defini~ao "igual
a asa ou osso do morcego" para os termos acima referidos o que caracteriza
um empréstimo da língua portuguesa .
•

(3)

huky - sy
seio-líq uido
· líquido que sai do seio
'leite materno'

(4) rybe - manadu
palavra-pegador
pegador de palavra
'gravador'

(5) txuu - ery - syna
sol - saber
saber sobre o sol
'relógio'

(6) nohoti-sana
orelha-cordao
'brinco' (algo que uso na orelha)

(7) loky-sana
pesco~o-cordao

'colar'(algo que uso no pesco~o)

Por conseguinte, as constru~oes metonímicas sao muito freqüentes na
língua Karajá, dentre as quais algumas sao formadas com incorpora~ao do
sufixo nominalizador do tipo agentivo- du, como demonstram os seguintes
exemplos:
(8) suro - du
lavar - aquele que lava (agentivo)
'lavado(
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(9) waxi - du
pescar - aquele que pesca
'pescador'

Na lingua Karajá as raízes verbais da Língua Portuguesa entram como
nomes, o que nao é comum em muitas outras línguas. Confira os exemplos a
seguir:
(10) rachoranyreri - 'ela ou ele está chorando'
( 11) ranadanyreri - 'eta ou ele está nadando'
O sufixo verbalizador ny confirma que os Karajá recebem itens lexicais da língua portuguesa, como chora e nada,como verbos, incorporandopelo uso do sufixo - ny Quanto
os a esta categoría
morfológica em Karajá
,
aós verbos, optamos por fazer apenas urna subdivisao par~. ~~facterizá-los
quanto aos. empréstimos estabelecidos pelos falantes. E por considerar como
de fato, empréstimo verbal, utilizaremos a classifica~ao elencada nesta ·s eqüencia, para evidenciar que no geral os verbos desta língua dividem-se pelo
menos em dois níveis de compreensao, conforme descrito abaixo:
( l º) Sao os empréstimos completamente adaptados a fono logia da
língua e usados freqüentemente pelo Karajá e, muitos deles já sao verdadeiramente incorporados ao léxico, como em (10):
(12) reobranara - 'eu comprei'
dewe
- 'dever'
passadaama- 'passar'

a

(2º) - Sao os empréstimos que nao sao completamente adaptados
fonología da língua Karajá, ou seja, eles mantem a fonología da língua portuguesa. Observe os exemplos:
(13) arimprestanykre - 'vou emprestar algo'
(14) aripilotanykre
- 'vou pilotar'
- 'eu ganhei'
(15) regaianara
(16) regostanyre
- 'gostar'
Os dois últimos casos comprovam que nao existe urna adapta~ao real
da língua Karajá, por apresentar um fonema /g/ o qual nao faz parte do inventário fonológico desta língua.
Outro processo na área de empréstimos pelo Karajá, inclui-se aqui os
nao-lexicais, que segundo Carvalho (1989), os empréstimos de fonemas sao
quase inexistentes, visto que os falantes adaptam a sua maneira os fonemas
estrangeiros. Os empréstimos lexicais, quando introduzidos auditivamente na
fala cotidi~na, nao·conservam em regra os fonemas emprestados. As adapta-
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•

fonéticas sao feitas pelas línguas importadoras dentro de padr6es fonéticos.
Esses mecanismos também sao criados pela comunidade Karajá, como
demonstram os dados abaixo, que explicitam a compara~ao entre fonemas
das línguas Karajá e portuguesa, ficando claro os processos de substituivao
de fonemas empregados atualmente pelo grupo indígena em questao, ao
reconfigurar vocábulos da língua Portuguesa. Ver quadro abaixo:

Portugues
a- / f /
b- /V/
c-/z/

Ka rajá

Portugues
d- / p /
e- /V/
f- . / l /

lb/
/w/
/ dz /

Ka rajá

lb/
lb/
Ir/

Os exemplos relacionados posteriormente permitem afirmar que os
Karajá vivem ~sta realidade usando empréstimos de itens lexicais da língua
portuguesa, embora de modo diferente, por estar relacionado a idade, masé
notável o uso desses empréstimos por todo o grupo. Sem dúvida isso varia
de comunidade para comunidade, e com maior ou menor freqüencia. Mesmo
com a diferen~a dialetal entre as aldeias, sao evidentes os vestígios do novo
ítem em todas elas.
(16) elebidzau
( 17) brufeso
( 18) raradzu
(19) kabe
(20) kawaru

- televidzau
- prufeso
- taraza
- kafé
- kavalu

-

'televisao'
'professor'
'laranja'
'café'
'cavalo'

Nota-se nos dados acima que vários fonemas da língua Karajá sao incorporados aos vocábulos que já sao emprestados da língua portuguesa, como mostramos exemplos de 15 a 19, o que nao era tao comum no uso da
língua, atualmente é possível identificar que é um processo de forte ocorrencia do empréstimo tanto lexical quanto fonemico em determinadas situa~oes.
E notável ainda, que nessa perspectiva, a produtividade de extensao
semantica, se desenvolve também como processo metonímico, usado pelo
Karajá em todas as aldeias e nas mais variadas faixas etárias, de forma que o
aspecto semantico da sua língua tenha urna proximidade ou semelhan~a com
o da língua portuguesa. Observar a seqüencia:
(21) warue - "meus olhos'
(atualmente serve para designar "meus óculos')
(22) ido
- 'comida a base de carne'
.
(falantes mais jovens empregam-no para referir-se a prostituta)

l 15
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(23) debo - 'mao'
- ' ~nel'
(24)wawa - 'meu pé'
' meu cal9ado'

(corresponde a ' meu cal~ado' , se o falante estiver se referindo a cal~a
do de modo geral, pois quando refere-se a um determinado tipo de cal~ado,
esse termo nao tem o mesmo valor semantico).
Destaca-se como marca fortíssima de empréstimo da língua portuguesa, os nomes de pessoas, P.Ois o. Karajá apresenta urna considerável ado~ao
de nomes mais comuns em portugues tendo sido esses emprestados dos mais
diversos contextos. Alguns foram dados por padrinhos e/ou amigos naoíndios, dados por missionários também n~o-índios, por fun~i c::ários da FUNAI, ONGs, dentre outros. Vários indígenas foram registrados com nomes
em portugues por resistencia de cartórios das cidades mais próximas as aldeias, como nos seguintes exemplos:
(25) Paulo Krumare Karajá
(26) Célio Kawina Karajá
(27) Tereza Mahiké Karajá
(28) Ismael Kuhanama Karajá
(29) Jurandir Mabulewe Karajá.
(30) Adao Uraha Karajá
(31) Dilma Berixa Karajá, e assim sucessivamente.
(32) Antonio Ferreira Karajá
(33) Paulo Kuadi Karajá
(34) José Hani Karajá
(35) Fernando Hadori Karajá
(36) Luiz Pereira Kurikala Karajá

Este trabalho evidenciou que nomes e verbos sao produtivamente emprestados, ao passo que as categorias funcionais (morfema, verbalizador,
nominalizador, tempo, pessoa, modo, número etc) nao sao emprestadas, e
esse fator <leve ser considerado como forte índice de vitalidade da língua
Karajá, que toma itens lexicais emprestados, mas submete-os a sua própria
morfología.
Como a língua Karajá constitui-se de elos que ligam falantes de urna
gera~ao a outra, assim, vai desencadeando processos de forma<;ao de novas
· palavras, absorvendo e construindo no vos conceitos de acordo com as necessidades da época e da gera~ao. Sao processos interessantes porque mat6em a
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língua viva enquanto identidade lingüística e de expressao de mundo de um
..
povo.
A comunica~ao nas comunidades Karajá propriamente dita, abrangendo todas as faixas etárias e sexos, é sempre feíta na língua materna. Já a língua portuguesa é utilizada em algumas situa96es, como festas interculturais,
reunioes político-institucionais, escolas de nao-índio, liga96es telefónicas e
outras eventualidades.
Quanto aos empréstimos, a língua Karajá vem ampliando-se ao longo
dos anos criando outros conceitos, a partir de conceitos já existentes na língµa materna, conforme ilustra9ao anterior.
Esta preocupac;ao fundamenta-se no princípio de que os mecanismos
adotados e/ou construídos pelo falante Karajá nessa perspectiva lingüística
retratam
, de forma extraordinária a vitalidade da língua.
E extremamente necess·ária a valorizac;ao dos processos evidentes nessa dinamicidade lexical em todos os eventos educacionais bilíngües, na produ9ao de material didático, nos estudos lingüísticos, quando da forma9ao do
professor na metodología de ensino adotada e nos programas de revitaliza9ao da língua e da cultura Karajá.
Para finalizar, ressaltamos que é de fundamental importancia que, tanto as palavras novas, ou melhor, os empréstimos, quanto as antigas, muitas
dessa pouco usadas na comunica9ao cotidiana, sejam levadas em considera9ao como uso rela da língua Karajá tanto na oralidade como na escrita, respeitando os diferentes registros e contextos.
•
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TRONCO MACRO-Jft
Família Karajá

Problemas e solu~oes do dicionário Karajá
Marcus Resende Maia
Maria Helena de Sousa Fialho

(Museu Nacional - UFRJ)
(FUNAI / Universidade de Brasília)

1 -· INTRODU~ÁO

Esta comunica9ao pretende histori~r as origens e discutir alguns problemas encontrados na elaborac;ao do dicionário enciclopédico da língua, da
cultura e da história Karajá. Este dicionário, iniciado com base em fichas de
registro de itens lexicais flexionados, morfemas funcionais livres e presos,
organizadas pelo primeiro autor a partir de 1983, vem sendo checado e ampliado coma participac;ao do segundo autor desde 1997, quando o projeto foi
discutido no encontro de educac;ao Karajá na aldeia de Aruana (GO) com
professores e lideranc;as das principais aldeias da etnia. Discutiremos a estrutura dos verbetes que pretendem incluir as seguintes informa9oes: entrada
lexical na ortografía Karajá, transcric;ao fonética, transcric;ao fonemica, categoría gramatical, termo ou definicao em portugues, definic;ao em Karajá,
sinónimos, variantes dialetais, informa96es sobre contextos de uso, exemplos. Sendo um dicionário enciclopédico, a base de dados pretende ainda
incluir fotografías e desenhos de diferentes aspectos da- cultura Karajá, tais
como artefatos, ceramica, objetos rituais, máscaras, padr5es de pintura corporal, etc. Sendo um dicionário da cultura e da história Karajá, planeja-se
incluir cole~oes de mitos e cantos Karajá, com tradu9ao livre e interlinear,
além de um registro de biografías, fatos históricos, aldeias passadas e presentes, sítios históricos, etc. Entre os problemas a serem discutidos, citamos a
entrada de formas nao flexionadas, que nem sempre sao compreendidas adequadamente pelo falante Karajá a quem o d'icio~ár_io pretende servir. Problemas relativos a ortografía também serao levantados. Exemplos de verbetes serao apresentados, bem como a sua metodología de constitui9ao e abona9ao no ambito do programa de educa9ao Karajá
11 - O DICIONÁRIO KARAJÁ

O Projeto do Dicionário Enciclopédico da Língua, da História e da
Cultura Karajá, a ser submetido, em 2002, a Secretaria de Educac;ao Indígena do MEC, tem como objetivo a organiza9ao de um dicionário enciclopédico ilustrado, de natureza pedagógica, podendo ser utilizado tanto pelos Kara-
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já, quanto por estudiosos e ·pelo público em geral. O projeto inspira-se em
duas experiencias de educa9ao indígena desenvolvidas no Brasil a partir da
década de 1980, conforme relataremos nas se96es a seguir:
2.1. O PROJETO DE ALFABETIZA<;ÁO "WERE TYYRITINA"

••

•

Este projeto, desenvolvido soba coordena9ao do autor desta comunica9ao, tem seu relato completo apresentado em Maia (2001). Tratava-se de
um projeto de alfabetiza9ao em língua javaé, levado a efeito na aldeia javaé
do Boto Velho, situada na Ilha do Bananal (TO), próxima a localidade de
Barreira da Cruz, município de Cdstalandia (TO). Neste projeto, desenvolvido entre 1983 e 1988, obteve-se a alfabetiza<;ao em língua javaé e, posteriormente, em língua portuguesa de cerca de 15 crian<;as da comunidade javaé
de Boto Velho, que nao contava entao com qualquer assistencia educacional,
seja por parte da .FUNAI, seja por parte de .escolas municipais da regiao. O
projeto, base~va~se no método Paulo Freire, prevendo a constitui<;ao de con- . .. .
juntos de "palavras geradoras" que, em conformidade como método, deveri- ·
am cobrir todos os fatos fonético/fonemicos da língua, sendo também relevantes culturalmente.
Para o estabelecimento dos fundamentos teóricos do projeto, avaliamos várias metodologías, procuramos nos informar sobre projetos de alfabetiza9ao junto a outras comunidades indígenas e terminamos por decidir tentar urna adapta9ao do método Paulo Freire, originalmente coneebido para a
alfabetiza9ao de adultos, a turma de cria'n<;as indígenas. o método paulo
Freire concebe o processo de alfabetiza<;ao em termos de conscientiza<;ao,
recusando, por princípio, a excessiva centraliza<;ao no professor e nos conteúdos programáticos, de um lado, e a mera recep9ao passiva de técnicas e
conceitos, de outro. Tal fato nos pareceu decisivo, pois as at_ividades de alfabetiza9ao poderiam ser introduzidas na comunidade como parte de um contexto de questionamento e reflexao mais amplo sobre a reálidade da socieda- ·
de indígena face a realidade envolvente. Além do que, um método de base
silábica parecía ideal as características fonético-fonológicas do Javaé, língua
de recorte silábico simples e bem marcado. A literatura por nós revista apresentava, ainda, várias experiencias bem-sucedidas na aplica~ao do método
Paulo Freire junto a comunidades indígenas. Urna dessas experiencias foinos de particular·valia: a realizada por Isabel Hernandez com o grupo Mapuche no Chile.
Concebido para ser desenvolvido em conjunto r0m o grupo a partir de
situa<;oes iniciais de aprendizagem, o programa seria montado progressivamente coma participa9ao ativa da comunidade. Em consonancia como caráter experimental do projeto e em fun9ao do amadurecimento da equipe, organizaram-se cartilhas, Jivros de exercícios, de escrita e de estórias. Inicial1 19
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mente, no entanto, foi desenvolvida apenas a primeira etapa de um 'manual
do professor com roteiro de situa~oes pedagógicas a serem testadas e avaliadas. As .etapas seguintes deste manual foram desenvolvidas a partir dos resultados da primeira fase. As onze palavras geradoras escolhidas cobriam
todos os fatos fonológicos da língua Javaé, inclusive as diferen~as existentes
entre a fala do homem e da mulher, sendo ainda representativos da realidade
cultural da comunidade: Hawa (aldeia), Iraso (aruana), !jata (banana), Koworu (r~a), Wasureny (a nossa terra), Mahadu (o grupo, a turma), Ixyju
(outros índios, índios "bravos"), Bodoleke (pirarucu), Krysa .(Xavante),
ltxate (louco), Brebu (medo).
Organizamos, como havíamos previsto, um guia metodológico bilíngüe, estipulando item por item os diversos procedimentos de explora~ao de
cada palavra geradora a ser trabalhada coip a turma de crian~as. Basicamente, ,a& atividades pedagógicas distribuíam.:.se nas seguintes etapas: (a) atividades de reflexao oral: os significados de cada palavra sao debatidos pela
turma que, em seguida, os representa pictoricamente; (b) atividades de leitura: cada palavra é apresentada para reconhecimento, desmembrada em seus
constituintes silábicos que sao rearticulados em novas palavras criadas pelos
alunos; (c) atividades de escrita: cada palavra e sílaba sao copiadas pelos
alunos e novas palavras sao produzidas, recombinando-se os constituintes
silábicos. Ao longo de todas as fases sao realizados jogos e brincadeiras
pedagógicas.
2.2. O PROJETO DE DICIONARIZA<;ÁO DE FORMAS EM TIKUNA

Além da experiencia de alfabetiza~ao relatada acima, o projeto do dicionário enciclopédico Karajá, toma como referencia o conceito de dicionarizac;ao, proposto pela Professora Marília Facó Soares ( 1988), do Setor de
Lingüística do Museu Nacional/UFRJ, que assessora escolas da sociedade
indígena Tikuna, no Alto Solimoes. Entende-se por dicionarizac;ao, o processo de elaborac;ao de um dicionário, em que, ao invés da pec;a material, a enfase passa a recair sobre as atividades de preparac;ao do dicionário. Neste
sentido, a participac;ao dos indígenas é concebida como fundamental, quer
durante o tr<!balho de levantamento e selec;ao das fontes, agrupamento e classifica~ao de vocábulos e expressoes, quer durante o processo de escolha de
entradas e organizac;ao dos verbetes. O processo de dicionariza~ao é urna
atividade de longo prazo com autoria coletiva.
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2.3. PRIMEIRAS DISCUSSOES DO PROJETO DO DICIONÁRIO KARAJÁ

1
.

No Encontro de Educa~ao realizado em 1997, na aldeia Karajá de Aruana, onde o projeto do dicionário Karajá foi inicialmente discutido com
cerca de 30 professores e lideran~as Karajá, apresentou-se um leque amplo
de possibilidades para a organiza~ao de dicionários (cf. anexos), tendo-se
decidido, consensualmente, que o Dicionário Karajá será um dicionário bilíngüe Karajá-Portugues em que as entradas lexicais, organizadas em ordem
alfabética, incluirao as seguintes informa~oes: transcri~ao fonética, categoría
gramatical, termo ou defini~ao equivalente em Portugues, defini~ao semantica em Karajá, sinónimos, variantes dialetais, informa~oes sobre contexto de
uso, além de exemplos. Sendo um dicionário enciclopédico, o volume também incluirá fotografías e desenhos de diferentes aspectos da cultura Karajá,
tais como artefatos domésticos, ceramica, te~elagem, plumária, objetos rituais, máscaras, padroes de pintura corporais, ·brinquedos, etc. Sendo um dicionário da cultura e da história Karajá, o volume conterá ainda urna cole~ao
de mitos e cantos Karajá com tradu~ao livre e interlinear, além de um registro de biografías, fatos históricos, aldeias passadas e presentes, sítios históricos, etc.
Entre as pessoas que podem envolver-se nesta a~ao estao tanto os Karajá, de modo geral, tais como os anciaos, as lideran~as, os professores e
alunos das escotas Karajá, bem como os nao-índios, os Karajólogos, tais
como pesquisadores, antropólogos, linguistas e outros academicos que desenvolvem ou desenvolveram pesquisas junto a sociedade Karajá. Também
os educadores programadores, supervisores, professores da FUNAI e de
outros órgaos com atua~ao junto aos Karajá podem participar do dicionário.
·conforme decidiu-se no Encontro de Aruana, a rede de professores Karajá
atuará como um conselho executivo e consultivo intermediário entre cada
aldeia da sociedade Karajá e os nao-índios envolvidos no Projeto. A rede de
professores terá, portanto, papel central no Projeto, cabendo a ela as seguintes atribui~oes: (a) decidir o tipo de dicionário, a sele9ao e a organiza9ao dos
verbetes; (b) discutir internamente em cada aldeia as informa~oes constantes
· em cada verbete, tais como, defini95es, pronúncia, usos, etc. (c) organizar
verbetes preliminares, obtendo um consenso interno a cada aldeia e, em seguida, compor verbetes gerais em reunioes comos demais professores indígenas e assessores nao índios participantes do projeto; (c) interagir com os
assessores nao índios (antropólogos, linguistas, educadores, etc.), recebendo
1

O projeto do dicionário Karajá foi discutido ainda em mesa-redonda coordenada
pela Profa. Maria do Socorro Vale durante o 9º INPLA (Intercambio de Pesquisas
em Lingüística Aplicada), relizado em 1999, na PUC-SP, havendo sido pulbicado na
Revista Intercambio (cf. Maia, 2000).
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e avaliando propostas de inclusao de áreas te.máticas, verbetes, defini96es,
ilustra96es etc. A pai:ticipa9ao dos assessores nao indígenas pode se dar das
seguintes formas: (a) fornecendo rede de professores assessoria técnica
para a constitui9ao e abona9ao dos verbetes, propondo entradas lexicais e
áreas temáticas, auxiliando na transcri<;ao fonética, na revisao das defini96es
e classifica95es, segundo a sua especialidade; (b) interagindo entre si, no
sentido de discutir diferen<;as e divergencias de análise, colocando em debate
nos encontros semestrais/anuais pontos controversos em cada especialidade
e estimulando urna participa<;ao crescente da rede de professores e da comunidade indígena como um todo; . (c) buscando viabilizar fir,anceiramente o
projeto, atuando junto a diferentes institui96es e agencias de financiamento
para a realiza9ao de reunioes semesttais/anuais da equipe, em termos de
transporte, hospedagem, material de escritório, xerox, etc. (d) atuando junto
a diferentes ins.titui<;oes e agencias de financiamento para viabilizar financeiramente os processos posteriores de edi<;ao de versoes do dicionário, seja em
livro, em fascículos, em CD-ROM, em Home-Pages etc.; (e) atuando junto a
diferentes institui9oes e agencias de financiamento para obter recursos para
equipar as escotas Karajá com os materiais e equipamentos didáticos e de
informática necessários para a prática pedagógica no ambito de um programa de revitaliza9ao da língua e da cultura Karajá.
As fontes para a elabora<;ao dos verbetes do Dicionário Karajá sao diversificadas, podendo incluir bases de dados coletadas por pesquisadores,
vocábulos de estórias e mitos orais e transcritos, sugestoes trazidas pelos
Karajá, etc. O dicionário conta no momento com urna base de dados em fase
de implementa<;ao no programa "Shoebox", com cerca de 2000 itens lexicais
coletados e checados junto a diversos informantes Karajá por Marcus Maia e
Maria Helena Fialho. No Encontro realizado nas aldeias Xambioá, em 1998,
avan9ou-se a elabora9ao do projeto, bem como obtiveram-se propostas iniciais de biografías sobre figuras da história Karajá. Constuiram-se, ainda, verbetes preliminares de verbos do campo semantico de assar (cf. anexo 2).
Um outro tipo de fonte para o dicionário, ora em fase de informatiza<;ao, sao os léxicos especializados do Karajá extraídos de diversas teses e
disserta96es academicas que serao devidamente submetidos a avaliacao da
equipe de professores Karajá, no próximo encentro a ser realizado na aldeia
de Santa Isabel, em 2002. Nesse próximo encontro, a equipe do dicionário
pretende concluir a formata<;ao do projeto a ser submetido ao MEC e desenvolver trabalhos comos grupos de professores, no sentido de avan9ar a checagem e abona9ao dos itens lexicais e a reda9ao de defini96es semanticas
concisas e precisas para estes itens. Como o dicionário fomecerá u~a documenta<;ao extensiva do léxico, da cultura e da história Karajá, tanto o seu
processo de elaborac;ao como os seus produtos finais sao compreendidos
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como recursos pedagógicos valiosos a ser utilizado de diversas formas nas
escolas das aldeias, bem ·como nas escotas e bibliotecas das cidades vizinhas
as aldeias Karajá. Contribuindo para se debater, analisar e documentar os
múltiplos aspectos da língua e da sociedade Karajá, o Dicionário pretende se
constituir, enquanto processo e enquanto produto, em um instrumento poderoso para a preserva~ao e revitaliza~ao da língua e da cultura do povo Kara-

. .,

Jª·
111 - PROBLEMAS

Nesta se~ao, indicaremos dois problemas. com que ternos lidado ao
longo do processo de dicionariza~ao:
3.1. ORTOGRAF)A

A ortografía criada pelo Sil} apresenta vários problemas, havendo resistencias por parte dos professores indígenas sua reforma. Por exemplo, o
SIL propos representar a vogal central alta [I] como y e a vogal central média ["] (schwa) como a. Entretanto, a ortografía consagrou o uso de y para
representar o schwa nasal, levando a diferen~a grafema/fonema, inaceitável
para os próprios Karajá, pois a central alta nasal nao ocorre nem fonemica e
nem foneticamente em Karajá. A saída seria, sem dúvida, proceder a urna
reforma ortográfica que sanasse esse e outros problemas da ortografía. Esta
solu~ao encontra resistencia por parte de vários professores e lideran~as Karajá que, embora reconhecendo os problemas da ortografía do SIL, alegam já
haver se acostumado a ela, imaginando que sua reforma poderia causar ainda
. mais problemas para os professores e al unos do que o sistema atual.

a

3.2 ISOLABILIDADE DAS RAÍZES
A exemplo do que ocorre em outras línguas, as formas verbais em Karajá devem ser geralmente suportadas por afixos flexionais. Em muitos casos, a entrada da raíz isoladamente dificulta ou mesmo impede sua recuperabilidade pelo falante. Por outro lado, a entrada da forma flexionada pode
inviabilizar sua consulta em urn dicionário alfabético, pois o prefixo de pessoa - qualquer que seja a pessoa escolhida - determinaría a entrada de
2

O SIL - Summer lnstitute of Linguistics/Sociedade Internacional de Lingüística é
urna organiza~ao híbrida de missionários evangélicos e lingüistas que vem atuando
noBrasil desde 1956. O casal de missionários-lingüistas do SIL, David e Gretchen
Fortune desenvolveram pesquisas entre os Karajá a partir de 1988, tendo, posteriormente, com a colabora~ao da pedagoga Margareth Alford, participado do PEBA ·programa de Educa~ao Bilíngüe e Bicultural do Arlaguaia, que formou professores e
produziu material didático para as escolas Karajá durante as décadas de 60 e 70, em
convencio coma FUNAI (cf. Maia 200lb).
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todos os verbos na mesma letra. A solu9ao para esse problema exige que se
teste a isolabilidade 'de cada raiz, buscando-se, quando possível, evitar a
entrada comos 'prefixos, seja através da raíz isolada, seja através de sufixos.
Por exemplo, urna forma como (1) poderia ter sua entrada apenas pela raiz rybe- que pode ser reconhecida como "fala". Já urna forma como (2) nao
pode ser recuperada pela forma -le- isoladamente.
( 1) r-a-rybe-re
3A-vt-falar-Pass

"falou"

"virou"
(2) r-e-le-re
3A-vt-virar-Pass
IV-ANEXOS
33. MATERIAL USADO PARA DISCUSSÁO COMOS PROFESSORES KA·
RAJÁ NOS ENCONTROS DE PROFESSORES DE ARUANÁ (1997) E DE
XAMBIOÁ (1998).
DICIONÁRIOS
SEGUNDO A ENCICLOPÉDIA DA LINGUAGEM DA UNIVERSIDADE DE 0X.FORD, UM DICIONÁRIO É UM LIVRO DE REFERENCIA QUE LISTA AS PALAVRAS DE UMA OU MAIS LÍNGUAS, GERALMENTE EM ORDEM ALFABÉTICA,
ALÉM DE OUTRAS INFORMA<;,ÓES ADICIONAIS SOBRE SUA GRAFIA, PRONÚNCIA,. CATEGORIA GRAMATICAL,. SIGNIFICADO, HISTÓRIA E USO.

A. ENCICLOPÉDIA DA LINGUAGEM DA UNIVERSIDADE DE ÜXFORD LISTA
DIVERSAS PERGUNTAS QUE SE PODE FAZER ANTES DE SE ADQUIRIR UM
BOM DICIONÁRIO:

l. 0

2.

7..

PAPEL É DE BOA QUALIDADE?
A ENCADERNA<;,AO PERMITE QUE SE ABRA O LIVRO INTEIRAMENTE?
3. AS DEFINI<;,ÓES SAO PRECISAS E CONCISAS?
4. ELE CONTÉM AS PAI..AVRAS PRINCIPAIS DA LÍNGUA?
S., ELE CONTÉM TERMOS ESTRANGEIROS DE USO CORRENTE?
6. ELE CONTÉM INI<'ORMA<;,AO ENCICLOPÉDICA/
ELE TRAZ ILUSTRA<;óES DE OBJETOS E CONCEil'OS DIFÍCEIS DE SE
COMPREENDER?
8. E.L E EVITA AS DEFINI<;,OES CIRCULARES?
9. 0 DICIONÁRIO FORNECE EXEMPLOS DE USO DE PALAVRAS?
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10. ELE TRAZ ORIENTA<;AO SOBRE O USO DE PALAVRAS?

11. ELE INDICA OS CONTEXTOS SOCIAIS E ESTILÍSTICOS A QUE PERTEN·
•

.
CEM AS PALAVRAS?
12. ELE CONTÉM INFORMA<;AO ETIMOLÓGICA?
13. ELE CONTÉM TRANSCRI<;AO FONÉTICA SIMPLES E VARIANTES DE .
PRONÚNCIA?
14. ELE TRAZ INFORMA<;OES SOBRE VARIANTES ORTOGRÁFICAS?
15. ELE CONTÉM EXPRESSOES IDIOMÁTICAS, PROVÉRBIOS, DITOS POPU1:.ARES?

16., ELE CONTÉM SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS?

17.. ELE REMETE A PALA VRAS RELACIONADAS?
18. ELE T~Z INFORMA<;ÓES GRAMATICAIS?
19. ELE TRAZ APtNDIC_ES ÚTEIS?
20. ELE CONTÉM ABREVIA<;OES?
A HISTÓRIA E A TIPOLOGIA DOS DICIONÁRIOS
OS PRIMEIROS DICIONÁRIOS TINHAM FINALIDADE PRÁTICA. ERAM GE·
RALMENTE BILÍNGÜES, CONTENDO LISTAS DE PALAVRAS EM UMA LÍN·
GUA E SUAS TRADU<;OES EM OUTRA. SERVIAM PARA USO DE VIAJANTES E
MISSIONÁRIOS. DURANTE O SÉCULO XVII, MUITOS DICIONÁRIOS BILINGÜES E POLIGLOTAS FORAM PUBLICADOS POR CAUSA DO DESENVOLVI·
MENTO DO COMÉRCIO E DE ATIVIDADES DE MISSIONÁRIOS AO REDOR DO
,
MUNDO. 0 MAIS ANTIGO DICIONARIO QUE SE CONHECE FOI FEITO PELO
· GREGO PROTÁGORAS NO SÉC. V A.C. E CONTINHA APENAS PALAVRAS DE
DIFÍCIL COMPREENSAO. ERA UM DICIONÁRIO MONLfNGÜE..
A DISCIPLINA LINGÜÍSTICA QUE ESTUDA OS DICIONÁRIOS SE CHAMA
LEXICOGRAFIA. LEXICOGRAFIA É O ESTUDO METÓDICO- ENUMERA·
<;AO, SIGNIFICA<;AO- DAS PALAVRAS DE UMA LÍNGUA FEITO EM DICIO·
NÁRIO. HÁ DIVERSOS TIPOS DE DICIONÁRIOS:

.

f

DICIONÁRIOS DE LÍNGUA MATERNA

•

SAO DICIONÁRIOS QUE REGISTRAMOS VOCÁBULOS DE UMA LÍNGUA
EM ORDEM' ALFABÉTICA, EXPLICANDO-OS NA MESMA LÍNGUA. PODE
CONTER INFORMA<;OES GERAIS, GRAMATICAIS, REGISTRAR HOMÓNIMOS, REGIONALISMOS, ETC•

.

1

ÍNDI0 • S.M. INDIANO; O HOMEM QUE HABITAVA AS TERRAS AMERICA·
NAS Á CHEGADA DOS DESCOBRIDORES EUROPEUS; O AUTÓCTONE DA
AMÉRICA; (BRAS) PEAO GAlJCHO, INDIVIDUO CORAJOSO, DISPOSTO; (V.
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VALENTAO) - RIO GRANDE DO SUL; TIPO DE PIPA OU PAPAGAIO DE PAPEL - RIO DE JANEIRO.,
2
ÍNDI0 • SM.. ELEMENTO DE NÚMERO ATÓMICO 49,. SÍMBOLO IN.
(PEQUENO DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LfNGUA PORTUGUESA)
'

DICIONÁRIOS BILÍNGÜES
SAO DICIONÁRIOS QUE POEM EM CORRESPONDENCIA OS VOCÁBULOS DE UMA LÍNGUA COMOS EQUIVALENTES DE OUTRA LÍNGUA.
ÍNDIO. INDIAN, SOMEONE FROM INDIA; THE NATIVE INHABITANT OF IBE
AMERICAS.
(DICIONÁRIO MICIIAELIS PORTUGUES ..JNGLES)
. ÍNDIO. INDIANER. INDER
(DICIONÁRIO PORTUGUES·ALEMAO LANGENSHEIDT)
J

DICIONÁRIOS POLIGLÓTICOS
SAO DICIONÁRIOS QUE PÓEM EM CORRESPONDENCIA OS VOCÁBU·
LOS DE UMA LÍNGUA COM OS EQUIVALENTES DE DUAS OU MAIS LÍNGUAS.

CASA. SF. EDIFÍCIO PARA HABITACAO; MORADA; VIVENDA. HOUSE (INGLts); HA.US
(ALEMAO); MAISON (FRANCES).
DICIONÁRIOS ESPECIAIS
SAO'DICIONÁRIOS QUE REGISTRAM APENAS ALGUNS ASPECTOS DO
VOCABULÁRIO DE UMA LÍNGUA. ENTRE OUTROS, EXISTEM OS SEGUINTES
TIPOS DE DICIONÁRIOS ESPECIAIS:
DICIONÁRIOS DE REGIONALISMOS
SAO DICIONÁRIOS QUE LISTAM E EXPLICAMOS REGIONALISMOS LE·
XICAIS, POR EXEMPLO, OS FALARES REGIONAIS DO PORTUGUtS, OS BRA·
SILEIRISMOS E LUSITANISMOS, AS VARIA«;OES DIALETAIS, ETC.
PIPA. PAPAGAIO, CAFIFA (RJ); PANDORGA (MG), PEAO, MORCEGO.
DICIONÁRIOS ETIMOLÓGICOS
SAO DICIONÁRIOS ESPECIALIZADOS EM DAR A ORIGEM DOS VOCÁBULOS
CAVALO. DO LATIM CABALLUS
"'
EGUA
.. DO GREGO EQUUS
FILME. DO INGLES FILM

DICIONÁRIOS DE TERMOS GRAMATICAIS
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SAO DICIONÁRIOS QUE REGISTRAM OS SiGNIFlCADOS DOS VOCÁBU·
LOS EMPREGADOS PELOs GRAMÁTICOS E LINGÜISTAS PARA O ESTUDO DA
LINGUAGEM E DAS LÍNGUAS.
PREFIXO: ASSIM SE CHAMA O AFIXO QUE VEM NA PARTE INICIAL DO VO·
CÁBULO
(DICIONÁRIO DE FILOLOGIA E GRAMÁTICA DE MATTOSO CÁMARA JR.)
DICIONÁRIOS DE JARGÁO TÉCNICO

SAO DICIONÁRIOS QUE REGISTRAM E EXPLICAM O VOCABULÁRIO
ESPECÍFICO DE UMA ÁTIVIDADE P.ROFISSIONAL.
CORREIO-ELETRÓNICO: Do INGLES E-MAIL. TROCA DE MENSAGENS
ATRA VÉS DE REDES DE COMPUTADORES INTERLIGADOS
.
. A NÍVEL LOCAL
OU MUNDIAL. V. INTERNET.
(DICIONÁRIO DE l~FORMÁTICA)
DICIONÁRIOS DE GfRIAS

SAO DICIONÁRIOS ESPECIALIZADOS NO REGISTRO E EXPLICA<;AO
DE TERMOS DE GÍRIA DE UMA LÍNGUA.
SUPER-MANEIRO: ALGO MUITO INTERESSANTE, EXCELENTE.
LEGAL: MUITO BOM, ÓTIMO
(DICIONÁRIO DE GfRIAS·BRASILEIRAS)
DICIONÁRIOS ELETRÓNICOS

SAO DICIONÁRIOS ARMAZENDADOS EM DISCOS DE COMPUTADOR,
GERALMENTE EM CD-ROM. TEM FORMATO MULTIMÍDIA. SAO, GERALMENTE, INTERA TIVOS E PERMITEM O USO DE QUESTÓES ESPECÍFICAS
POR PARTE DO CONSULENTE ..
DICIONÁRIOS ENCICLOPÉDIOOS

SAO DICIONÁRIOS QUE, ALÉM DE CONTEROS VOCÁBULOS DE UMA
LÍNGUA,. APRESENTAM INFORMA<;ÓES VARIADAS SOBRE A HISTÓRIA, A
GEOGRAFIA, A SOCIEDADE, A CULTURA, ALÉM DE BIOGRAFIAS, MAPAS,
FOTOS E DESENHOS ILUSTRATIVOS.
O PROCESSO DE DICIONARIZA<;AO

O termo dicionarizac;ao foi proposto pela professora MARíLIA FACÓ SOARES3, do Setor de Lingüística do Museu Nacional/UFRJ, que assessora
Dicionariza~ao das Formas em Tikuna. ( 1988) Manuscrito, MN/UFRJ, Rio de
Janeiro, 52p.

3
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escolas da sociedade indígena Tikuna, no Alto Solimoes. Distinguem-se,
inicalmente, tres conceitos:
l. Léxico
É o conhecimento internalizado que o falante de urna língua tem do mundo
de palavras constituído em sua próptia língua, isto é, conhecimento que engloba todas as palavras da língua, as suas diferentes acep~5es, os seus diferentes usos, as suas possibilidades de emprego sintático, as correspondencias
estabelecidas entre elas.
2.
, Dicionário
E a pe~a material, o Iivro ou o CD-ROM de computador que, dependendo da
maneira como é construído pode vir a refl~tir aspectos do léxico mental.
3. Dicionariza~ao
É o processo de elabora~ao de um dicionário. Ao invés da pe~a material, a
enfase passa a recair sobre as atividades de prepara~ao do dicionário.

Os verbetes dos dicionários bilíngües
Geralmente os verbetes dos dicionários bilíngües contem os seguintes itens:
1. A entrada lexical
2. A categoria lexical
3. Frases de exemplifica~ao de uso
4. Express5es Idiomáticas
5. Algumas informa~oes gramaticais _,
6. A pronúncia
7. Sinonimos
8. Acep~5es diferentes separadas por algarismos

l.

O dicionário Karajá

Como deve ser o dicionário Karajá?
Quem será/serao os seus autores?
Para que deverá servir?
Para os Tori?
Para os pesquisadores?
Para o povo Karajá?
Como serao os verbetes?
Como serao os verbos representados?
E as diferen~as dialetais?
A fala da mulher?
Haverá defini~5es, sinonimos e paronimos?
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A ELAB.ORA<;ÁO DOS DICIONÁRIOS
A elaboracrao de dicionários é urna atividade complexa que requer a formacrao de equipes responsáveis por levantar e abonar verbetes a partir de FONTES. Em dicionários de línguas indo-européias, em que há urna tradi~ao
lexicográfica bem desenvolvida, as fontes costumam ser:

- a Iíngua dos escritores
- a língua dos meios de comunicacrao de massa
. .
- JOrna1s
- revistas
- rádio
-TV

- computador
-Internet
· - falares regionais
- linguajar das diferentes categorías profissionais
- diferentes camadas da popula~ao
- usos lingüísticos nas Artes
- teatro
- cancroes populares
- poes1a
-vocabulário das ciencias
- vocabulário dos espartes
- empréstimos de línguas estrangeiras
QUAIS AS FONTES PARA O KARAJÁ?
Mitos, Ibru, Ibruhuky, cantos do Aruana, variantes dialetais ...

,
COMO SE FARA A ABONA<;AO DOS VERBETES DO KARAJA?
,

A abona9ao é o processo lexicográfico de estabelecimento, fixa9ao ou
legitima9ao dos significados. A Proposta a seguir delineia algumas
possibilidades.

Urna proposta de
DICIONARIZA<;ÁO
Algumas sugestoes para um Projeto de Dicionarizacrao no contexto de um
Programa de Revitaliza~ao da Língua e da Cultura Karajá
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l. A participa~ao dos indígenas é fundamental, quer durante o trabalho de
levantamento e sele~ao das fontes, agrupamento e classifica~ao de vocábulos
e expressoes, quer durante o processo de escolha de entradas e organiza~ao
dos verbetes.
2. O processo de dicionariza~ao é urna atividade de longo prazo com AUTORIA COL~TIV A. Entre as pessoas que podem envolver-se nesta a~ao
es tao os indígenas, de modo geral (os anciaos, as lideran~as, os professores,
as ceramistas, os alunos) e os nao índios, tais como os pesquisadores, antropólogos, lingüistas, educadores e. outros que desenvolvem pesquisas ou atuam sistematicamente junto asociedade indígena.
3. A participac;ao dos indígenas pode se da_r das seguintes

forrr.~:;:

- A rede de professores Karajá atuará como um Conselho EXECUTIVO e
CONSUJ._,TIVO intermediário entre cada aldeia da sociedade Karajá e os
nao-índios envol vi dos no Projeto. A rede de professores terá, portan to, papel
central no Projeto, cabendo a ela as seguintes atribuic;oes:
- Decidir o tipo de dicionário, a selec;ao e a organizac;ao dos verbetes;
- Discutir intem~mente em cada aldeia as informac;oes constantes em
cada verbete, tais como, definic;oes, pronúncia,. usos, etc.
.
- Organizar verbetés preliminares, obtendo um consenso interno a cada aldeia e, em seguida, compor verbetes gerais em reunioes com os demais
professores indígenas e assessores nao índios participantes do projeto.
- Interagir com os assessores nao índios (antropólogos, linguistas, educadores, etc.), recebendo e avaliando propostas de inclusao de áreas temáticas, verbetes, definic;oes, ilustrac;oes etc.
4. A participa~ao dos assessores nao indígenas pode se dar das seguintes
formas:
- Fornecendo a rede de professores assessoria técnica para a constituic;ao e abonac;ao dos verbetes, propondo entradas lexicais e áreas temáticas,
auxiliando na transcric;ao fonética, na revisao das defini~oes e classificac;oes, segundo a sua especialidade.
- Interagindo entre si, no sentido de discutir diferenc;as e divergencias de análise, colocando em debate nos encontros semestrais/anuais pontos
controversos em cada especialidade e estimulando urna participac;ao crescente da rede de professores e da comunidade indígena como um todo.
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EXEMPLOS DE VER~ETES KARAJÁ
Entrada [transcri~ao fonética]; .classe gramatical; defini~ao em portugues;
defini~ao em Karajá. Variantes dialetais. Exemplos.
•

-obiu- [obi'u]; Verbo classe -i-; assar na brasa usando o jirau (v. obiuna).
Utura, irodude obiuna-tyre roimyhyre. Habu ·irodude r-i-obiu-ny-ra " o hornero assou a carne de ca<;a"; irodude r-a-obiu-ra "a carne de C(.!<;a assou".
-hetoto- [hEtO'tO]; Verbo classe -i-; assar na brasa usando espeto. Utura,
irooude heoty-o roimyhy$re. Hawyy utura r-i-hetoto-ny-ra "a mulher assou
o peixe"; utura r-a-hetoto-ra" o peixe assou".
·
-wosi- [wO'Qi]; Verbo classe -i-; assar direto no fogo. Mai, koteruti heoty- -ruo roimyhy$re. Koteruti r-e-wosi-ny-ra "(eu) assei a batata"; koteruti r-awosi-ra "a batata assou".
-hera- [he' ra] ; Verbo classe -i-; cozer.
Utura, irodude be-di
raherady$y$myhyre. Hirari juwata r-i-hera-ny-ra " a menina cozeu a piranha"; juwata r-a-hera-ra "a piranha cozeu".
A

,
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. TRONCO MACRO-Jt
Fanu1ia Yate

Para urna
constru~oes

classifica~ao t~pológica

do Yaathe: o papel d.as

relativas

Januacele da Costa

(U ni versidade Federal de Alagoas)

O Yaathe codifica a ·r.elativiza~ao utilizando urna forma participial que
co-refere aos constituintes norninais referencialmente identicos nas duas
cláusulas, conforme podemos ver nos exemplos a seguir.
01.

tfana-he

atska iflo
aquele-NPAS . home.m cachorro
we-ho-se
matar-PART.SUBST.AG.-PAS.
"aquele é o homem que matou o cachorro"

1

Em 01, o morfema -ho cria urna forma participial. 0 constituinte otska, na prime ira parte da senten~a, t Jana-he Dtska é co-referenciado na segunda, a cláusula relativ~ ithlo we-ho-se· nao por um pronome relativo, mas
pela própria forma verbal, que toma o morfema -ho. Se desdobrada a senten~a complexa em duas cláusulas de estrutura simpies, teríamos: 1) tfana-he
atska "aquele é o hornero" e 2) otska ithlo we-ka-se "o hornero matou o ca-

chorro". A sentenc;a 2) toma um morfema de modo indicativo e, por isso,
exige ~ repeti~ao do constituinte otska.
02.

jadecra e
likine-dowa
se
menino 3SG.II tomar banho-PART.ADJ. REF.NDEF
kfElnese te
kajane-ka
brinquedo INSTR. ganhar-IND.
"o menino que toma banho ganha brinquedo"

No exemplo 02, o particípio é formado pelo morfema -dowa. As duas
senten~as que compoem essa senten~a complexa sao: 1) yadedwa se kfelnese

1

•

te kajane-ka "o menino ganha brinq'uedo 2) e likine-dowa "o que toma banho". A senten\a relativa, aqui, é urna encaixada. O constituinte coreferenciado na cláusula relativa é y4de~a "menino". O desdobramen_to da
senten~a complexa em duas estruturas simples independentes· dar-nos-ia: 1)
1
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yadecfva se kf~lnese te kajane-ka "o menino ganha brinquedo" e 2) yadecfva
e likine-ka "o menino toma banho".
Há diferen9as evidentes entre as estruturas relativas apresentadas em
01 e 02. Em 01., o particípio é formado pelo morfema -ho; em 02, o particípio toma o morfema -dowa. Além disso, a cláusula relativa em 01 nao pede
nenhuma marca no verbo; em 02, a forma participial vem precedida de e,
índice de paciente. Enquanto o (ndice de agente nao reaparece no verbo se a
posi9ao estiver preenchida de outra forma, a o índice de paciente é sempre
retomado, independente da presen9a ou nao de um constituinte nominal.
Essas diferen9as podem ser explicadas se considerarmos que a língua
separa os verbos em duas classes principais: verbos ativo~, que tomam um
sujeito tratado como agente e verbos passivos, que tomam um sujeito tratado
como paciente. Essa di stin9ao fica clara quando observamos que podemos
usar dois índic~s actanciais de 3ª pessoa do singular: ta para verbos que expressam urna situa9ao extravertida, quer dizer, urna a9ao realizada por um
agente e que afeta um paciente; e para situa95es intravertidas, a95es que
afetam apenas um actante (Costa, 1999). Dito de outro modo, a língua separa
verbos transitivos de vet~bos intransitivos. O modo como essa distin9ao transitividade e intransitividade é percebida e codificada, porém, é diferente do
que ternos em Portugues, por exemplo.
Desse modo, as diferen9as notadas entre O1 e 02 sao determinadas pelo papel semantico que o termo relativizadó exerce em rela9ao ao verbo e
nao a sua fun9ao sintática na cláusula principal. A forma participial escolhida· informa o papel semantico do ten:no relativizado na cláusula relativa e
nao na principal.
Por isso, em O1, we-ho-se "que matou" informa que otska "hornero" é

o agente dessa a9ao mas nao necessariamente o sujeito da cláusula principal.
Em 02, e likine-dowa correfere a jadedwa, mas explicita que esse constituinte possui papel sernantico pac iente em rela9ao ao verbo.
Vejamos os exernplos 03 e 04, a seguir, para tentarmos esclarecer um
pouco mais esses fatos.
03.

atska tf"L cka tuli-ho-se
ISI hornero árvore
cortar-PART.SUBS.AG.-PAS.
naha-ka-se
ver-IND.-PAS.
"eu vi o homem que cortou a árvore"
i
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A senten~a complexa é formada por urna cláusula principal, i otska .
naha-ka-se "eu vi o homem", e ·urna cláusula relativa, tfhleka tuli-ho-se
"que cortou a árvore". Diferente de 02, porém, a cláusula relativa nao é encaixada. As cláusulas relativas com fun~ao objeto, de modo geral, ocupam a
posi<;ao O, observando a ordem básica de língua, que é SOV . .o constituinte
nominal otska é o paciente na senten<;a principal, onde o agente é i, índice de
primeira pessoa singular. Na cláusula relativa, o paciente do verbo tuli-ho-se
é tfhleka. A cláusula relativa nijo possui agente explícito, mas esse deve ser
interpretado como sendo otska, termo da cláusula principal que é relativizado pela forma participial em -ho. Novamen~e, desdobrando-se a senten~a
complexa em 'duas estrµturas simples, poderíamos ter: .I) i otska naha-ka-se
"eu vi o homém" e 2) otska tfhleka tuli-ka-se "ó homem cortou a árvore".
No exemplo 04, abaixo, o termo relativizado é o paciente do verbo da
cláusula relativa:
04.

a ma tf ana otska
2SI INT. aquele homem
e
k11l et f a-dowa-se
· naha-ka-se
REF.DEF. cantar-PART.ADJ.PAC.:-PAS. ver-IND.-PAS.
"vocé viu aquele homem que esta va cantando?"

As duas estruturas constituintes dessa senten~a sao: 1) a ma tS ana
otska naha-ka-se " voce viu aquele homem" e 2) e khletfa-dowa-se "que
estava cantando". O termo relativizado pela forma participial em 2) é tf ana

otska, pois é esse o termo que ocuparía a posi<;ao de sujeito na clásula relativa.
A distin<;ao que a língua faz com respeito a utilizar -ho ou -dowa como relativizadores internos cláusula nao é muito diferente da que faz o
Frances, por exemplo, quando utiliza o pronome relativo "qui" para indicar o
sujeito e o pronome
. relativo ''que" para o objeto, como nos dois exemplos
seguintes: 1) le gar~on qui est arrivé est mon ami e 2) le ganron que tu a vu
est mon ami. Nos dois casos, o pronome relativo indica que o termo relativizado é sujeito ou objeto da clásula relativizada e nao da cláusula principal.
Em Yaathe, tanto -ho quanto -dowa podem referir a um termo que pode ser considerado sujeito da cláusula relativa. O ponto .a ser observado é
que -ho relativiza sujeitos que sao agentes, quer dizer, que sao actantes em
urna situa~ao agentiva, enquanto que -dowa relativiza sujeitos que sao actan-

a

...
·;·

134

.

•

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

tes em urna situa9ao passiva, sujeitos pacientes. Esse fato é urna conseqüencia da divisao semantica que a língua faz dos verbos em duas classes principais, conforme dissemos acima.
O exemplo 06, abaixo, mostra um termo relativizado que é o objeto da
cláusula principal e o objeto da cláusula relativa, dado que em ambas as
cláusulas há um termo que é o sujeito, pois os verbos dessas s itua~oes sao
agentivos.
(6)

a tf aflda i

e

t f "Lc -dowa-se

dinheiro l SI 3SII
perder.oPART.ADJ.PAC.
i fi
l!'ete-ka-se
I SPOS. achar-IND. PAS.
"o di nheiro que eu perdi meu irmao acho9"

As duas cláusulas dessa senten9a sao: 1) i e tfhlc-dowa-se "que eu
perdi" e 2) otSa f l!a i Ji khete-ka-se "o dinheiro meu irmao achou" . Nessa

senten~a , otSa f ¡¿a é o t~rmo relativizado. Ele é o objeto da cláusula principal, complemento obrigatório do verbo khete-ka-se, onde o sujeito é i f i. O
sujeito da cláusula relativa é o índice actancial de primeira pessoa do singular, i.
Outras fun9oes podem ser relativizadas, como um termo que tem fun9ao de locativo, conforme exemplos 08 e 09:
08.

se
ti
i
tni-se-k"ia
REF.NDEF. casa lSII morar-PART. ADV.LOC.-IMPERF
sa-he
tf ana-tosa
EXPL.-NPAS. aquele FEM.
"a casa onde eu morava é aq uela"

09.

atska

i

·Ot fa

J!da ko-se-se

homem l SII dinheiro dar-PART.ADV.LOC.-PAS.
e
t f i-dode-ka-se
un una
3SII vir-NEG.-IND.-PAS. hoje
"o homem a que1n eu dei o dinheiro nao veio hoje"

Há, ainda, um tipo de particípio que pode correferenciar a um termo
relativizado sem fazer distin~ao entre sujeito agente 0 u sujeito paciente.
10.

sawe-towa
f id;5a fa towa do:!da
brigar-PART.NEU. valente um
panela
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to-ka-se
quebrar-IND.-PAS.
"um guerreiro valente quebrou a panela"
Lit.: O ·que é guerreiro valente quebrou a panela"
distin~ao

entre -towa e ..dowa faz-se aspectualmente: -dowa codifica as no~oes aspectuais estático/resultativo e caracteriza o termo que relativiza como passivo; -towa codifica a no~ao permansivo e nao faz distin~ao
entre estático e dinamico.
Há também urna outra estratégia de relativiza~ao a que chamamos correlativa porque nao há nenhuma marca entre as duas cláusulas, mas um coreferenciador estabelece a rela~ao:
A

,

12.

tha fuda-ka

seeto

e

khetkja luf tutwa

3PI procurar-IND. pássaro 3SPOS. nome urubu
"eles procuram o pássaro cujo nome é urubu"
Lit.: eles procuram o pássaro, o nome dele é urubu
13.

í naha-ka-se
atska e
ka
!SI ver-IND.-PAS. homem 3SPOS. filho

e

I'o-dowa-se

REF.DEF. morrer-PART.ADJ.-PAS.
"eu vi o homem cujo filho morreu" ·
Lit. : "eu vi o homem, o filho dele foi o que morreu"

Essa breve descri~ao do me~anismo de relativiza~ao em Yaathe permite-nos observar que, enguanto a forma verbal que toma o sufixo -ho pode
apenas relativizar o constituinte nominal entendido como agente de um verbo bivalencial , a forma com o sufixo -dowa relativíza tanto o actante único
de um verbo monovalencial como o segundo actante de um verbo bivalencial. Esses dois particípios, tarnbém em rela~ao a opera~ao de relati viza~ao,
dividem os verbos da Iíngua, do mesmo modo que os índices actanciais de
terceira pessoa do singular, em senten~as simples, em duas classes principais: a~oes e processos. As demais classes de verbos da língua, a exce\:ao
dos verbo~ de estado e das situac;oes relacionais, que formam um sistema de
certa forma mais cotnplexo, comportam-se morfossintaticamente ora como
a\:5es, ora como processos.
O modo como o mecanismo das relativas opera na língua permite-nos,
assim, fazer afirmac;oes sobre a sua estrutura actancial. Lazard ( 1994:37),
define as duas principais estruturas actanciais do seguinte modo: (.. .) urna
língua acusativa é urna língua que trata do 1nesmo f!lOdo o sujeito da senten136
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fª transitiva e o sujeito da sentenfa intransitiva, ou, em resumo, o sujeito
transitivo, enquanto que urna língua ergativa trata do mesmo modo o objeto
e o sujeito intransitivo. (tradu~ao nossa).
Comrie (1978:332) define ergatividade como um termo usado em tipologia lingüística e descritiva tradicional ( ... )para referir a um sistema de
marcafiio de caso nominal onde o sujeito d~ um verbo intransitivo tem o
·mesmo marcador morfológico que um objeto direto, e urna marcador morfológico diferente do sujeito de um verbo transitivo. (tradu~ao nossa).
Nao entraremos aqui na discussao da questao de se a oposi~ao entre
ergatividade e acusatividade é fundada sobre qu~ tipo de considera~oes semanticas ou sintáticas. Apenas tentaremos· mostrar como a constru~ao
relativa do Yaathe pode permitir verificar sobre que bases - ergativaabsolutiva ou acusativa-:nominativa - as consiru~oes da língua operam.
Podemos dizer, a partir da descri~ao aquí efetuada, que a sintaxe da
língua opera sobre urna base ergativa-absolutiva em relac;ao á constru~ao
relativa, urna vez que o sujeito de urna constru~ao intransitiva recebe o
mesmo tratamento, é relativizado pela mesma marca morfológica no verbo,
que o objeto de urna constru~ao transitiva. O sujeito da constru~ao transitiva,
por sua vez, é relativizado por urna marca morfológic~ diferente.
,.

,
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TRONCO TUPÍ

Pronomes e marcas pessoais em línguas do tronco Tupí
Ana Suelly Arruda Camara Cabral
Aryon Dall 'lgna Rodrigues

(Universidade Federal do Pará)
(LALI-Universidade de Brasília / CNPq)

(resu~
Neste estudo sao comparados dados de línguas pertencentes a nove
famílias do tronco Tupí e levantadas algumas hipóteses sobre o sistema de
alinhamento presente em um estágio anterior ao desmembramento do protoTupí e sobre um modelo de diversificacrao fundamentado em critérios morfossintáticos. As famílias do tronco Tupí, de acordo com o alinhamento de
marcas pessoais em verbos transitivos e intransitivos,' podem ser divididas
~m dois grandes ramos, um que alinha o sujeito de intransitivo como objeto
de transitivo em ora~6es dependentes e independentes, e outro que alinha o
sujeito de transitivo com o sujeito de intransitivo. As línguas do primeiro
ramo ·sao todas faladas entre os rios Guaporé e Aripuana e seriam, segundo a
hipótese de migra\:ªº pré-histórica Tupí levantada por Rodrigues '( 1958,
1990), aquelas cujos falantes permaneceram próximos ao centro de dispersao, sendo as do segundo ramo as que mais se distanciaram desse centro. O
presente estudo mostra ainda que (a) em todas essas línguas os pronomes
independentes podem codificar tanto o sujeito de transitivos quanto o sujeito
de intransitivos; (b) em Jínguas dos diferentes ramos, independentemente da
interpretacrao dada a classe de descritivos, os determinantes <lestes sao codificados pelas mesmas marcas que codificamos objetos, (c) há nos dados de
línguas da grande maioria das famílias indicacroes de que o comportamento
morfossintático dos verbos no proto-Tupí teria um alinhamento absolutivo,
mas coexistente, em algumas línguas, com um alinhamento nominativo refletido no sistema de correferencia. e, em algumas línguas, na distribuicrao
das formas pronominais independentes. Este estudo mostra também mais
algumas características tipológicas das marcas pessoais do tronco Tupí e
contribuí para substanciar urna hipótese de ramificacrao do tronco Tupí proposta anteriormente por Rodrigues, a saber, a de um proto-Mawé-AwetíTupí-Guaran í.

,
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TRONCO TUPÍ

Verbos sem flexao 1
Denny Moore

(Museu Paraense Emílio Goeldi)

l. INTRODU<;ÁO

Existe, em várias língua:s Tupi, urna classe interessante de verbos que
nao aceitam clíticos pronominais e nao formam constru~oes com sintagmas
nominais dentro do sintagma verbal. Nós vamos chamar essa classe de 'verbos sem flexao' , .lembrando que a flexao em·questao é a marca~ao de pessoa
e número. Primeiramente, na se~ao 2, essa classe de verbos na língua Gaviao
de Rondonia é descrita, e a sua existencia, como categoría distinta dessa
língua, justificada. Nas se~oes 3 a 7, a presen~a e o comportamento des~a
categoría, ou de urna categoría correspondente, sao examinados em línguas
de quatro outras famílias . do tronco Tupi e na língua Jarawara, da família
Arawá. Na" se~ao 9, alguns comentários breves sobre esses verbos sao oferecidos, seguindo a perspectiva de Hopper e Thompson (1980).
2. VERBOS SEM FLEXÁO NA LÍNGUA GA VIÁO DE RONDÓNIA 2

Na língua Gaviao, da família Mondé, o tipo sentencia] nao-copularé
composto de u.tn sujeito ( um sintagma nominal ou um clítico pronominal)
imediatamente seguido por um auxiliar, com qualquer número de sintagmas
verbais e cláusulas encaixadas em seguida. Sob certas condi~oes, um (e só
um) SV ou cláusula encaixada pode ser movido até urna pos i~ao na frente do
sujeito. As tres frases de textos abaixo exemplificam estes padroes. Os SVs
sao indicados por colchetes marcados [ lsv. Os verbos sem tlexao e as cons1

Agradecemos aos colegas que forneceram dados e esclareceram várias dúvidas
sobre as línguas que estudam: Nilson Gabas Júnior, Vilacy Galucio, Carmen Rodrigues, Dulce Franceschini e Hein van der Voort. Espero ter representado as suas
informay6es fielmente.
2
A transcri\:ªº de Gaviao é basicamente fonemi ca. O símbolo e representa urna
africada palatal. Os sírr1bolos s e z indicam africadas alveolares. O apóstrofo simboliza a oclusiva glotal. Prolongamento vocá lico é indicado por duas vogais. Tom alto
se marca com acento agudo; tom subindo com ci rcunflexo. Tom baixo é naomarcado e um acento grave indica um tom que alterna em fun\:aO do que se segue.
Para evitar superposi\:ao de sinais diacríticos, a nasalidade de urna sílaba se marca
com N ao fim. O glossário 3c- indica terceira pessoa co-referencial ao sujeito. Cita\:Ües diretas sao ipdicadas com marcas de cita9ao.
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tru~oes

dos.3

'

'

barra-um que se distribuem como verbos sem flexao sao sublinha·

pa-zé-ena
[pa-vánga]sv
1) eé bó
!pi-correr
aí foco lpi-Aux-assirn
kí-nap
[s-age-éna] sv
evidencia-indef
3s-rnatar-assirn

[ rna 'é-ena) sv
(3s)-buscar-assirn

'Aí corrernos atrás, o matando. '

2) [12el'.a

,

[rné-e
teé] SV pa-a
abanar contin l pi-Aux
outro-pl
[rná
vaN
kí-nap
ká] sv
buraco ern
evidéncia-indef
outro

ná] SV
verbaliz

[aza aka] sv
paca matar

'Urna outra maneira de matar paca no buraco é abanar.'
3)

aáv-á.
[bican-i] sv
eé
pát
sé-ena
sirn-firn
noite-corn
aquele
tipo Aux-assirn
· kí-nap
[a-vere- té-ena] sv
[dara] sv
3c-andando-estar-assirn
faci lmente evidencia-i ndef
'Sim. De noite aquele tipo anda muito. '

Em todos esses exemplos, a ordem dos SVs pode ser trocada sem mudar o sentido da frase, além de aumentar ou diminuir a proeminencia dos
mesmos. Nos exemplos 2) e 3), um SV foi movido até o início da cláusula,
na frente do sujeito. Nao há evidencia de que os SV s formem urna constru~ao maior com o auxiliar: nenhuma regra sintática da língua menciona urna
constru~ao maior do que o SV e menor do que a cláusula. Exemplos de SVs
transitivos nos exemplos acima sao ma'é-na e s-age-éna em 1) e aza aka e
má vaN ká em 2). O objeto (um SN ou clítico pronominal) sempre precede
imediatamente o radical de verbo transitivo. SV s intransitivos contém um
radical de verbo intransitivo com um clítico pronominal cross-refe rencing
que concorda em pessoa e número com o sujeito da cláusula. Exemplos
acima sao pa-vánga em 1) e a-ver e-té-ena em 3). SVs com verbos sem
flexao como núcleos nos exemplos acima sao peya teé em 2) ·e bicaIJ-i e

3

Os glossários do auxiliar sao simplificados, urna vez que aspecto, modo, tipo funcional, etc nao sao relevantes para o assunto sendo examinado. O auxiliar tem várias
formas supletivas.

140

•

•

Atas ·do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

dara em 3). Urna construc;ao barra-um que se distribuí como verbo sem tlexao é mé-e ná em 2).
Por que 'nao considerar estas entidades como cláusulas subordinadas
4
ao invés de SVs? Cláusulas subordinadas (encaixadas) em Gaviao, das
quais existem urna variedade, tema estrutura de cláusulas, com sujeito, auxiliar, etc., enquanto essas construc;oes sao bem mais simples. Também, essas
entidades nao sao verbos seríais, urna vez que podem ser movidas, negadas,
intensificadas ou nominalizadas individualmente, mas nao como um conjunto. Notar, em 4) abaixo, que os dois sintagmas verbais, um sem flexao e um
transitivo, sao negados individualmente coma partícula óoNp ' negativo' .
..

4) "[gakoráá] sv
ca9ar
óoNv-á"

nega9ao-fim

máa
nega9ao (3s)-Aux+passado
kí-po-á
evidencia-remota-fim

óoNp

[a-vit
3c-comida

aka] sv
matar

'Ele nao ca9ou, nao matou sua comida. '

Em tima série de SVs transitivos, cada radical de verbo transitivo tem
o seu objeto; objetos nao sao compartilhados. Urna motivac;ao para atribuir o
status de sintagma a estas construc;oes verbais é que o seu comportamento
formal é paralelo ao comportamento dos SNs: ambos aceitam partículas qualificadoras que temo sintagma como escopo (por exemplo, teé em 2) acima)
e ambos podem ser unidos pela partícula kÍíN 'conjunc;ao', que parece somente ligar sintagmas. _
'
A
primeira vista, os SV s transitivos e intransitivos sao facilmente aceitas como de natureza verbal, como também a palavra peya 'abanar'' que
designa urna ac;ao, Porém, as palavras bicaIJ-i 'de noite' e dara 'facilmente'
parecem adverbiais semanticamente. Todavía, sintaticamente o seu comportamento em Gaviao é igual as palavras como peya. Todos os SVs podem ser
movidos, negados, intensificados ou nominalizados da mesma maneira.
Observar as nominalizac;oes do verbo sem flexao aáyiit '(estar) hoje' em 5)
e 6) abaixo.
5) aáytft mát
hoje
nominal iz+concreta
,

6) aáyf.ft mene
hoje

'coisa de hoje' (p.ex. ca9a matada hoje)

'hoje' (p.ex. 'Hojeé segunda-feira. ')

nomj naliz+abstrata

4

Quem procura urna discussao rigorosa de toda sintaxe de Gaviao pode consultar
Moore 1984. A estrutura das cláusulas é explicada em Moore 1997.
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O verbo aáyiit nao acorre como constituinte adverbial de um SV, modificando um verbo, pois é verbo. Também essa classe de verbo é facilmente
distinguida das partículas sentenciais, que ocupam posic;oes fixas na cláusula
e nao podem ser negadas nem nominalizadas.
Existe urna classe de palavras de ideofones em Gaviao que tem senti:dos verbais ativos, por.exemplo, sóók 'pulou', cép 'flechou' soólók 'entrou'
e carap 'saiu'. Diferentemente dos verbos sem flexao, esta classe de palavras ocorre somente antes da cláusula principal, nao -ocupando a primeira
posic;ao da sentenc;a e nao formando construc;oes sintáticas.
7)

soólók!
entro u

alóp éet aa- '-aá ii
ele Aux 3c-penis entrar

eé téét
aí exatamente
kí-nap
evidencia-indef

kay
(3s)-envolver

'Aí ele colocou seu penis nele.'

Semanticamente, os verbos sem tlexao nao sao necessariamente distintos do radicais de verbos intransitivos e transitivos. Pares de exemplos 8)
e 9) e 10) e 11) abaixo mostram que há intransitivos e transitivos que tem
aproximadamente o mesmo sentido do que alguns dos verbos sem flexao.
8) páyá
quebrar

llp
árvore

9) aa-saa
3c-quebrar

mága
Aux

llp
árvore

'A árvore está se quebrando.'
(verbo sem flexao)

mága
Aux

'A árvore está se quebrando.'
(intransitivo)

•

IO) ktltgá
morder

nekó rnága
gato Aux

II) ó-va
Is-morder

nekó
gato

óN-gay
Is-envolver

mága
Aux

'O gato me morde.'
(verbo sem flexao)

'O gato me morde.'
(transitivo)

•

Raramente, existem pares nos quais um verbo sem tlexao correspo'nde
a um radical de verbo intransitivo ou transitivo. Nesses casos, a forma básica
parece ser o radical de verbo, e nao o verbo sem flexao. 5
.

•

O termo 'radical de verbo transitivo' se aplica sem controvérsia a forma pásana
em I3) quando prefixado com um clítico pronominal. Estendemos este termo a forma que segue um SN objeto, dado a .semelhan~a fonológica e sintática.
5

142

•

.
Atas do I Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL

12). gere
13.). basana

'passar a noite'
'roubar'

kere
'dormir' (intransitivo)
pásana 'roubar do objeto' (transitivo)

O mesmo padrao de deriva~ao pode ser observado em nomes e radicais de nomes:
14) be

'caminho' papá pé 'caminho de Papai'

ci-pe

caminho dele'

Os verbos sem flexao em Gavjao podem ser classificados em tres agrupamentos semanticos. Um grupo de verbos indicam urna atividade, com
um objeto implícito. O objeto pode ser especificado como objeto do radical
de verbo kay 'envolver' , que marca oblíquos, incluindo objetos indiretos.
Também, dada a p9ssibilidade de ter mais de ·'u m SV na mesma cláusula, o
objeto implícto de um verbo sem flexao pode aparecer como o objeto de um
radical de verbo transitivo que tem sentido mais específico, como em 15),
onde tá-bi'aá é o objeto explícito de ma'áN e o objeto implícito de piígíp.
15) pt+gfp bó
pegar foco

ci-ti
3s-mae

ma-káá
Aux-ir

tá-bi 'aá
3p-embrulhado

ma'áN.
buscar

kí-áN
de+novo-fim

'Sua mae foi pegar os embrulhos de novo.'

Exemplos de verbos sem tlexao com objetos implícitos sao listados
abaixo.
'beliscar'
tílíIJá
zaan?
'fazer guerra'
,, ,,
poa
'soprar (em)'
dórá
'trope~ar (em)'
baatoo 'mastigar e cuspir' dólók-dólógá 'empurrar repetidamente'
.,, ,, 'pegar'
pHglp
basana
'roubar'
Os verbos que indicam atividade, sem objeto implícito, tem ainda a
possibilidade de ter algum SN envolvido na a~ao, geralmente como um acompanhante, marcado com kay, 'envolver'.
gere 'passar a noite
ibala 'dan~ar'
berea 'cantar'
ííná
'ter gripe'
baNyaN 'se reunir'
óóyá 'descansar'
pórók-pórógá 'roncar'
Os verbos de semantica adverbial ou qualitativa podem acorrer como
o único verbo de urna cláusula.

bolí

'quase'

bicaIJ-i 'de noite' .

J43
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'em breve'
díá
,, ,,
gtya
'bem'
aáyiít 'hoje'

bírá
gólóá

'cheio'
'muito'

'facilmente'
'de tarde'

dara
gílí

Um princípio importante da sintaxe de Gaviao é de que cada classe lexical maior (nomes, adjetivos, etc.) tem urna proje9ao barra-um. Urna constru9ao barra-um é composta de ·mais de urna palavra e distribui-se dentro da
sintagma como a classe lexical correspondente. Por exemplo, nominaliza90es de SV s, como 5) acima, distribuem-se dentro do SN como qualquer
nome lexical , podendo ser modificados por adjetivos. Estas constru~oes barra-um sao formadas por composi9ao ou deriva~ao sintáticas. Um exemplo de
v~rbo sem flexao barra-um é a constru9ao formada por· um SN seguido pela
partícula verbalizadora ná 'como, na capacidade·de ser'.

1

I

,,

16)

eé
áp
maa
pát
Aux+passado
aquela
co1sa obj+fino
kí-áN
tááN-jere
ná
3p-frente
verbalizador
de+novo-fim

koláp
flauta

ná
verbalizador

'Aquela coisa (bambu) esta va tocando como urna flauta na frente deles.'

Em Gaviao cita~oes ou pensamentos podem ser marcados como clítico -á (que marca a fronteira direita de várias constru~oes sintáticas) e colocados dentro de urna cláusula cujo sujeito é o locutor/pensador. Estas constru96es se distribuem como verbos sem flexao, poden~o ser negadas, nominalizadas ou causativizadas, mas nao podendo entrar em constru~oes com
SNs ou clíticos pronominais dentro do SV.
17) "aáN ma' áN
este buscar

,,

me-ena-á"
ls+Aux+assim-fim

maa
(3s)-Aux
+passado

noo
(3s)-dar

tá-kay
3p-envolver

,

"Eu busquei este," ele disse, o dando para eles.'
•

A partícula causativa matééN deriva radicais de verbos transitivos barra-um de radicais de verbos lexicais e deriva verbos sem flexao barra-um de
verbos sem flexao lexicais. O exemplo 18 abaixo contém um radical de verbo transitivo barra-um, ígí matééN, e um verbo sem flexao barra-um, baNyaN matééN.
18) "méne
aquele

tóot
agarrado

téét
exatamente

bó
foco

alóp máa
ele
Aux+passado
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· a-·maakáap
3c-amendoim
kaj-á"
envolver-fim

ígí
matééN · baNyI!N
tirar causativo se+reunir
kí-ip
evidencia-lembrada

matééN ·
causativo

alé-ey
3s-plural

'Foi a verdade; ele os mandou se reunirem e coletar o seu amendoim.'
3. VERBOS SEM FLEXÁO NA LÍNGUA MEKENS
A língua Mekens, da família Tuparí, é falada quase exclusivamente na
A. l. Mekens, cujos habitantes se chamam de Sakurabiat. Segundo a descri<;ao recente por Galucio (2001), esta língua também tem urna classe lexical
de verbos sem flexao (chamada· de particle verbs), que se distingue da classe
de advérbios por certas propriedades sintáticas, por exemplo, a co-ocorrencia
com certas partículas no predicado. Esta clas,se também é distinta dos radicais de verbos intransitivos e transitivos, qué aceitam clíticos pronominais,
como sujeito e· objeto, respectivamente. Mekens é parecido com Gaviao por
ter estas subclasses verbais, mas difere em também ter advérbios. Nos exemplos abaixo, de Galucio (2001 :51), os verbos sem flexao sao sublinhados:
· 19) arop ts++
aí
veado

koboy
mergulhar

koboy
mergulhar

ebapita
olhar+para+cima

kwep
subir

'

'Aí o veado mergulhou e subiu.'

20) poret +r+r+t
aí
ir+suj+pl

neara
de+novo

'Aí (nós) fomos de novo.'

Ao contrário dos exemplos acima, alguns verbos sem flexao em Mekens tem um objeto implícito, por exemplo, pip 'jogar'. Nestes verbos, o
objeto pode ser indicado como objeto da posposi<;ao pe 'oblíquo' . Também
o verbo pode aceitar o sufixo -ka ' transitivizador' , que deriva radicais de
verbos transitivos, por ex., pip:ka 'jogar (transitivo)', que tem que ser precedidos por um objeto--um SN ou clítico pronominal.
4. Verbos semflexii.o na língua Mawé
Na sua descri~ao da língua Mawé, Franceschini (1999:94) reconhece
um tipo de verbo que chama de n1oyen télique, que é parecido comos verbos
sem flexao de Gaviao e Mekens. Este tipo de verbo é distinto do tipo actif
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(transitivo) e moyen atélique (intransitivo), ambos verbes de proées, q ue
contrastam com verbes d'état (estativos). Estes verbos sem flexao sao obrigatoriamente seguidos pelo auxi liar 'e precedido pe lo prefixo mayen (intransiti vo) e marcado por um clítico pronominal de suj eito. Os verbos sem flexao
sao sublinhados em 2 1) e 22) abaixo (Franceschini 1999: 153-4).
21)

22)

kak
gritar
ihail)nia
homem

a-re-(')e
1s-intrans-Aux

'Eu gri tei.

tek-i-tek-i
cortar-iter-cortar-iter

'e
'O homem está cortando.'
(3s )-( intrans)-Aux

1
1

A construc;ao formada pelo verbo sem flexao e o auxiliar pode ser
nominali zada como sufixo - hat (Franses<::hini 200 l :270).
23)

put'ok é-hat

'o que chegou'

Verbos sem fl exao pode m ser transitivizados com o prefixo mo-. No
exemplo abaixo, o verbo é transiti vizado e subseqüentemente intransitivizado (Franceschini 200 1: 149).
24)

a-re-(w)e-mo-l)yt
l s-i ntrans-reflex-trans-assustar

'Eu me assustei e estou sempre sob o efeito do assustador.'

Se rnanticame nte
peso: 'pular'
kak
'gritar'
'explodir'
POIJ

estes verbos sem flexao sao geralmente atividades.
put'ok 'chegar'
oho'oho
'tossir'
mak
'flechar'
min
'mergulhar'
pa:
'se desesperar'

1

5. VERBOS INTRANSITIVOS SEM FLEXÁO NA LÍNGUA XIPA YA

A língua Xipaya, da família Juruna, te m verbos transitivos e verbos
intransitivos, como també m advérbios e posposic;oes (Rodrigues 1995). Esta
língua é diferente das acima examinadas pe los fatos de que (i) os verbos
intransitivos nao aceitam marcac;ao de pessoa, e (ii) urna classe de verbos
sem flexao nao ex iste como classe di stinta dos intransitivos. Conferir o verbo intransitivo ta ' ir' no exemplo abaixo (Rodrigues 1995:61).

. t
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· 25). una kalia yuze
eu festa locativo
'Eu vou

he ·
modo

ta
ir

a festa.'

Somente as vezes, os verbos intransitivos podem ser transiti vizados
pelo prefixo ma- 'transitivizador' (Rodrigues 1995:87).
26) ma'kupa

'esquentar' (<l/ma-kuhu-a// trans-estar+quente-irreal)

O Xipaya tem sintagmas. verbais múltiplos, como no exemplo abaixo
(Rodrigues 1995 'Textes': l ).
27)

[sita
pe1xe

padiku] sv
pegar

yadi
tema?

, ta

nós - ir+Aux

[e'tuku] sv
comer

'Nós vamos pegar peixe e ir comer.'

6. IDEOFONES NA LÍNGUA KARO

Na língua Karo, única língua da família Ramarama, a classe de verbos
sem flexao nao existe (Gabas 2000). Os equivalentes semantico-funcionais
sao ideofones e advérbios. Adjuntos adverbiais e ideofones podem ser nominalizados com partícula kana:
ka'a'a pe
'coisa na casa'
kan a
nominaliza~ao
casa em
29).
'o que anda rapidamente '
c1rup
ka na
nominaliza~ao
andar+rapidamente
Os ideofones sao diferentes dos outros adjuntos por aparecerem somente no início da cláusula. Esta posi~ao inicial do ideofone em Karo é dentro da cláusula, nao fora da cláusula como no caso dos ideofones de Gaviao.
Por exemplo, na senten~a 30) abaixo cirup ocupa a primeira posi\aO da
cláusula (a seta indica que nao pode ser movido) e bloqueia o 1novi1nento de
qualquer outro adjunto para frente do sujeito.
kay
30)
c1rup
~yom
'et
naco
em
andar+rapidamente
papai Aux
floresta
28)

1

•*

'Papai anda rapidamente no mato.'
Como outros adjuntos em Karo (advérbios, gerúndios, sintagmas posposicionais), os ideofones exigem um elemento finito (verbo ou auxiliar) na
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cláusula. Semanticamente, os ideofones indicam urna atividade e podem ter
um objeto implícito ou nao.

ayam

érom

cirup 'andar rapidamente'
tul)
socar no pilao

'bocejar'
'lamber'

ldeofones q ue tem um obj eto implícito, como érom ac ima, podem ter
o objeto espec ificado como objeto da pospos i~ao kay 'em' , que parece ser
cognato com kay 'envolver' em Gaviao, discutido acima.
7. VERBOS SEM FLEXÁO .NAS LÍNGUA JARA WARA
Na língua Jarawara, da família Arawá, há urna classe distinta de verbos sem flexao pronominal. Como no caso de Mawé acima, estes verbos
exigem a presen~a de um auxiliar. O exemplo 31) abaixo é i.11 11 verbo intransiti vo e 32) é um verbo sem flexao seguido por um auxiliar marcado com um
clítico pron.on1inal (Di xon 2000:24).
31)

o-tafa-ra
l sgS-comer-passado.imed+testamunha.ocular+feminino

'Acabei de comer.'
32)

kobo
chegar

o-na-hara
l sgS-Aux-passado.imed+testemunha.ocular+feminino

'Acabei de chegar.'

8 Elipse morfológica vs. verbos semflexdo na língua Kwazá
Na língua Kwazá é possível dispensar a marca~ao de pessoa em um
verbo em situa~oes nas quais a pessoa é fac ilmente entendida pelo contexto.
Nesse caso nao se trata de urna classe lexical de verbos sem fl exao.
33)

kawE
café

kui-'na
tomar-futuro

34)

kawc
café

kui-'na-xa-re
'Quer tomar café?'
tomar-futuro-2ps-interrogati vo

'Quer tomar café?'

9. DISCUSSÁO
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Com base no pequeno levantamento de verbos sem fl exao e os seus
equivalentes em várias famílias do tronco Tupi , podernos concluir que este
tipo de verbo, ou o seu equi valente, é comum. Geralmente, sao verbos de
a~ao. Porém, em Gaviao, o que seriam advérbios se comportam como verbos
sem flexao em termos de propriedades sintáticas, enguanto advérbios geralmenie sao distintos dos verbos nas outras línguas. Excluindo os adverbiais,
os verbos sem fl exao sao parecidos com ideofones, na sua si mplicidade morfológica e na sua semantica. Os ideofones de Karo podem indicar um objeto
· como oblíquo, propriedade freqüente dos verbos sem flexao. O fato de verbos sem flexao serern detectado_s na língua Jarawara faz pensar que eles podem ser futuramente reconhecidos ern mais famíli as lingüísticas da Atnazón1a.
É interessante considerar esses verbos e:os seus equivalentes do ponto
de vista do trabalho clássico sobre transitividade elaborado por Hopper e
Thompson ( 1980). Os fenornenos relatados acima já nao se encaixam com
facilidade dentro da perspecti va de Hopper e Thompson, urna vez que H&T
consideram transiti vidade como propriedade de urna cláusula, enguanto urna
cláusula em Gaviao, e em algumas outras línguas disc utidas aquí , pode conter vários SVs (por exemplo sentern;a 1) ac ima), em cujo caso a mesma cláusula pode ter um SV transiti vo, um intransiti vo, e um sem fl exao.
H&T( 1980:252) lista1n os parametros de transitividade. As prime iras
cinco propriedades sao repetidns abaixo.
l. PARTICJPANTS (alto uu baixo número de participantes)
2. KINESIS
(a<;ao vs. nao-a<;ao)
3. ASPECT
(télico vs. nao-télico)
4. PUNCTUALITY (pontual vs. nao pontual)
5. VOLITIONALITY (volitivo vs. nao volitivo)
Os verbos sem fl exao (excluindo os adverbiais) tem urna forte tendencia a serem altos nas escalas 2-5, mas baixos na escala 1, urna vez que nao
formam con stru~6es com SNs ou clíticos pronominais dentro do SV. Porém,
urna outra inte rpreta~ao da escala de participantes (de Vi lacy Galúcio, comunica~ao pessoal) pode ser que participantes implícitos, nao somente explícitos, devem ser contados neta. O caso mais extremo é o dos ideofones de
Gaviao, que nao tem nenhum participante explíc ito (sendo completamente
fora da cláusula), mas que sao bastante altos nas outras escalas.
Desconsiderando o parametro de participantes, os ideofones de Gaviao e Karo seriam altamente transitivos (apesar de ner.1 serem verbos) e indicam a~6es que ocorrem no foreground, ocorre!"1do principalmente em narrativas, nas quais indicam a seqüencia de a~6es principais, nao sendo comentários sobre as a~6es no pano de fundo (background). Urna questao menos
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óbvia é o grau de trarysitividade dos verbos sem flexao nas línguas Gaviao,
Mekens, Mawé e J arawara e a sua tendencia de aparecer no foreground.
Urna idéia (Spike Gildea, comunica<;ao pessoal) sobre os verbos sem flexao
é que eles se focali zarn na a<;ao e nao na rela~ao entre argumentos. Interessantemente, H&T (1980:254) já anteciparam que o número de participantes
pode ser secundário aos outros fatores, observando que 'Regarding Transitivity as a continuurn has, however, ene potentiallly less comfortable consequence: a sentence with two participants may rate lower than one with a
single participant. ' Certamente seria útil avaliar detalhadamente as hipóteses
de H&T entre as Iínguas incluídas neste pequeno estudo preliminar, cuja
sintaxe freqüentemente incluí verbos sem flexao, ideofones e SV s múltiplos.

-1
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TRONCO 1,U.P Í
FanúJia Arikém

Algumas categorias funcionais em Karitiana 1
Luciana R. Storto

(Museu Nacional / UFRJ)

INTRODU<;AO
A língua Karitiana te m um siste ma de modo bastante desenvoJvido
poré m a inda pouco e nte ndido, re presentado 1norfolog ica1ne nte como um
prefixo e m senten~as dec larativas, a sserti vas, cond icionai s e deonticas. O
modo impe rati vo é re presentado apenas atraves de um s ufixo verbal, e nao
ve m acompanhado de marca alguma de tempo. A morfología de te mpo naofuturo é -<y>n e m se nten~as assertivas e -t/-0 e m outros modos. Fun~5es
aspectuais pode m ser marcadas na Iíngua de duas fo rmas dife rentes: em a uxiliares pós-verbais (irnpe rfectivo ou " referencial " - o último, um tipo de
prospecti vo), ou através de c líticos pós verba is (repetiti vo, incepti vo, dubitativo). Os e videnciais podem ser diretos ou indire tos, e aparece m como auxiliares pós-verba is. U m dos alomorfes do prefi xo declarativo (ta(ka)-) pode
também ser usado corno um evidencial (corn sema ntica de informa~ao nao
visua l) em s itua~5es espec íficas. O morfema iri-, que eu descrevo como
modo citativo, ocorre e m senten~as matrizes prefixando verbos leves como
"fazer", "di ze r", "pe nsar" quando a senten~a e ncaixada é urna cita~ao e m
discurso indireto, ou mesmo seguindo urna c ita~ ao e m discurso direto numa
narrati va. É interessante notar que o te mpo do verbo na senten~a matriz marcada com este modo citativo deve ser, obrigatoriamente, futuro, talvez indicando que o tempo <leste tipo de senten~a matriz está sempre no futuro com
rel a~ ao ao tempo da senten~a encaixada.

Morfología Verbal Funcional:
Concordancia absolutiva
Flexao
Primeira pessoa singular
Segunda pessoa singular
1

Declarativas

Nao Declarativas

y-

y-

a-

a-

Este trabalho foi aprescntado pela primeira vez em abril de 2001 aos colegas do LACITO e
CELI A em Pari s (CA PES-COFECU B). Luc iana Stono é bolsista de Fixa~ao de Pesqui sador
da FAPERJ E-26/ 152.429/00. Os exemplos estüo em lranscri~ao ortográfica: y = [i] , x = [tSJ,
'= [?].
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essoa inclusiva
essoa exclusiva
lural
zero

1-

Um prefixo de terceira pessoa anafórica ta- ocorre em senten~as nao
declarativas. Todos os prefixos de concordancia listados acima (com exce~ao de zero) também ocorrem como possessivos em sintagmas nominais.
1

T empo
MODO
Declarativo
Assertivo
Citativo

.

Futuro
-i/-j
-i/-j
-i/-j

Nao Futuro
-t/zero
-<y>n

-----

'

Todos os outros modos usam os mesmos sufixos de tempo mencionados acima para as senten~as declarativas, com exce~ao do imperativo, que
nao tem marca de tempo.
Prefixos de Modo
MODO
Declarativo
Assertati vo
Citativo
Deontico
Condicional
Imperativo

FORMA
na(ka)-/ta(ka)pyt<y>-

..

l rt -

pynJY-a/zero

N

1

A ux1·r1ares Aspec t ua1s
ASPECTO
FORMA
Imperfecti vo
ty+deiti co
Referencial
(a n)dyk/(an)dak

crr
l ICOS A spec t ua1s
ASPECTO
Repetitivo
Incepti vo
Dubitati vo

FORMA
-oko
- 'oot
- 'oom

ii

Auxiliar es Evidenciais
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EVIDENCIAL
Direto
lndireto

FORMA
ta'a·
saryt

l. Modo:
1.1. Declarativo e nao-declarativo
Senten~as

encaixadas, cita~oes di retas, senten~as negativas e pergun. tas sempre aparecem livres de morfología de modo. Estes tipos sentenciais
sao classificados como nao-declarativos. As senten~as chamadas declarativas sao marcadas pelos prefixos.verbais na(ka)-lta(ka)-.. O primeiro
alomor.
fe é usado quando o prefixo de concordancia é zero (3 pessoa). O segundo
alomorfe é usado nos outros ambientes.

.

Sente11<;as transitivas 111atrizes co111 co11cordá11cia:
1. Taso
i-oky-t
boroja 'O lzo111e111111atou a cobra' (niio-decl)
lzomem 3-matar-nfut
cobra
2.

Taso
0-na-oky-t
boroja
lzomem 3-decl-111atar-11fut cobra

3.

*Taso oky(-t)
ho111em matar( -nfut)

'O lzo111e111 11.1atou a cobra' (decl)

boroja
cobra

Senten<;as transitivas encaixadas se111 concordáncia:
4. [Boroja taso
oky
tykiri] 0-naka-hyryp-0
owa
cobra ho111e111 111atar perfvo 3-decl-chorar-nfut.
cria11<;a
'Qua11do o lzo111e111 111atou a cobra, a crianc;a chorou' (coloquial)
5.

[Taso boroja oky
tykiri] 0-naka-hyryp- 0
owa
ho111e111 cobra 111atar perfvo 3-decl-chorar-nfut.
cria11<;a
'Quando o ho111em 111atou a cobra, a crian<;a chorou ' (arcaico)

Senten<;as transitivas encaixadas co111 concordancia:
6. *[Bórojataso
i-oky
tykiri] 0 -naka-hyryp- 0
cobra lzomem 3-nzatar perfvo 3-decl-clzorar-11fut.
7.

*[Taso boroja
homem cobra

i-oky
tykiri ]
3-nzatar perfvo

cnan<;a

owa

0-naka-hyryp- 0
3-decl-chorar-11fut.

Se11te11<;as transitivas e11caixadas com ou sem co11cordancia:
8. *[(I-)oky taso
boroja tykiri] nakahyryp
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owa

cnan<;a

owa
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( 3-)matar lzonienz cobra perfvo

3-decl-chorar-nfut. cnanra

9. · *[(1-)oky boroja taso
tykiri]
(3-)111atar cobra '10111e111 perfvo

nakahyryp
owa
3-decl-clzorar-nfut. crianra

10. *[Boroja (i-)oky taso tykiri]
cobra ( 3-)111atarho111e111 perfvo

owa
0 -naka-hyryp-0
3-decl-chorar-nfut. crianra

11. *[Taso (i-)oky

0-naka-hyryp- 0 owa
3-decl-chorar-nfut.crian9a

boroja tykiri]
home111 (3-)111atarcobra perfvo

Senten9as intransitivas 111atrizes co111 concordcl.11cia
12. Y-ta-opiso-t
(yn)
1s-decl-ouvir-nfut
1s

#

·'Eu ouvi'

Sente119as int1:a11sitivas matrizes se111 concordancia
13. *Ta-opiso-t
(yn)
decl-ouvir-nfut
1s

Exemplos (14) and (15) mostram que concordancia nenhuma acorre em senten~as encaixadas (quando o verbo está invariavelmente ria posi~ao final
com relac;ao a seus argumentos )2:
Sente119as intransitivas encaixadas se111 conco1:dii11cia
14. [Yn
opiso] a-taka-kara-t
an
'Voce pensou que eu ouvi'
1s
ouv1r
2s-decl-pensar-nfut 2s
Se11te119as intransitivas encaixadas co111 concordancia
15. *[Y-opiso yn] a-taka-kara-t
an
1s-ouvir 1s 2-decl-pensar-nfut 2s
Se11ten9as transitivas 111atrizes se111 concordancia
16. *Taso oky(-t)
boroja
home111 111atar(-nfu1)
cobra

2

O pronome em ( 14) pode cliticizar-se ao verbo, como em ( 1) abaixo. É possível
afirmar que o pronome cliticizado em ( 1) nao é concordáncia, pois ele nao pode

coocorrer com um pronome (cf. (2)):
1. [Y-opiso] a-taka-kara-t
an
1s-ouvir 2-decl-pensar-nfut 2s
2. *[Yn y-opiso] a-taka-kara-t
an
1s 1s-ouvir 2-decl-pensar-nfut 2s

'Vocé pensou que eu ouvi'

1
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1.2. Assertivo

{pyt-}

~

py- / _rai z ICV.CV ...]
pyr- /_ raí z [V.CV ... ]
pyry- / _raí z lCV ... l

O modo assertivo é marcado por um dos tres alomorfes me ncionados
acima (onde sílabas e m negrito sao ace ntuadas). Ele é usado obrigatoriame nte en1 respostas afirn1ativas a perg untas po lares (sim-nao):
l.

2.

Itydna ese hoop, Rogério?
Pypihop tysodn

'O nível da água está alto. Rogério?'
' Sim, está secando'
J

4.

Ise'adna bypan pitat pip him oky? 'É bom matar ca<;a com arma?'
Pyse'adnyn
'Sim, é bom'

5.
6.

Aotidn byk tamini ambyk '?
Ypyrotydn byk yn

7.

Yj'a tyka py 'ejepeti yjambip, Rogéri o'?
'T em professor lá na nossa al deia, Rogéri o?

8.

lmbodni padni

3.

' V oce nao ficou doente depo'is?'
'Sim, fiquei doente depois

'Nao, nao tem'

Os contextos mais importantes em que o modo assertivo é usado em
textos sao:
(1) na

senten~a

9.

Pyry- ' a

introdutória de un1a narrati va: Este uso do assertivo chama a
aten~ao do ouvinte para a estória, da mesrna forma que "era um vez" faz e m
portugues. Há muitos exe rnplos de narra ti vas iniciadas por senten~as assertivas:
saryt-yn

keerep

Gokyp

assert-fazer e vid. i11d-11fut
a11riga111e111e
sol
'O sol era assim (evidencia! indireto) antigamente'

A senten~a (9) introduz a narrativa do sol (Gokyp ), gravda com Garcia
Karitiana. O exemplo ( l O) foi usado Nazaré Karitiana para iniciar a narrativa
das tradi ~oes 1nortuárias ('Ej Akypí siib1ni1n):
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10. Pyr-a-m-'a-dn
y'-ete-'et
assert-passiva-caus-fazer-nfut /s -filho-filho
'É assim que se lidava co111 os mortos, meu neto'

O texto sobre o ritual de

inicia~ao

yj-boop
1p-niorto

masculina (Osiip) inicia da seguinte

forma:
11. Pyry- 'a
ta ' a -t
y-' it
keerep
assert-fazer
e vid.di r-nfitt
1s-pai antiga111ente
'Assi111fez111eu pai (evidencia! di reto) a11tiga111ente'

(II) na conclusao de urna narrativa:
12. Pyry-m-'a

kee~ep

ta'a-t

assert-cáus-fazer
evü/.dir-nfút
antiga111ente
'Era ássi11i (evidencia/ direto) antiga111ente '

(111) na expressao de um enunciado en fático:
13. Yh!

interj.

Pyry-popo-'oom-yn

ombaky
onfa

assert-niorrer-dubit-nfut

'Ah! A on~·a morreu!?'

(IV) na expressao de urna opiniao:
. . '

.

14. Py-se'adn-yn,
1n- a-J
assert-bon1-11fut cit-dizer-fut
'Está bo111, disse Botyj'

Botyj
BotyjJ

Um ambiente gramatical obrigatório para o uso do modo assertivo é
nas senten~as passivas (Storto 2001 ).
·¡

1.3. Citativo
O modo citativo é tipicamente rnarcado através de um prefixo verbal
na senten~a tnatriz, quando esta ten1 urna cita~ao como senten~a encaixada.
Este modo só é utilizado em narrati vas. Os verbos matrizes utilizados neste
modo sao verbos leves, como dizer, pensar e fazer.
1.

[Ta-soojo

tata ]t

e it-pensar-fut

Boty]

iri-kara-1

BotyJ

Ja11aph-111ulher ir-obl.
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'Botyj pensou que stuL 11utlher o deixou'

2.

[Kinda pojongo

ta-ket

. ta-m-tata lty

iri-kara-J

Boty]

coisa estrangeira Janaplt -inniio Janaph-caus-ir-ob cit-pensar-fut Boty]
'Botyj pe11sou que seu in11üo tra11sfon11ou-se e111 u111 estrangeiro '

Um outro uso, menos comum, <leste modo, é em senten<;as matrizes
que seguem cita<;6es:
3. Py-se'adn-yn
Iri-'a-j
BotyJ
assert-bo111-11filt cit-dizer-fut
'Tá bo111., disse Boty]'

Boty]

O verbo no modo citativo está sempre sufixado pelo tempo futuro -il-j.
Por esta razao, Stqrto ( 1999) preferiu nao cha'mar este tempo de futuro, mas
de irrealis. Um.a análise alternativa, seria dizer que o sufixo tem mesmo semantica de futuro, mas que este uso do futuro indica que a senten<ra matriz
está sempre no futuro com relacrao a sentencra encaixada.
L4. Deóntico (indicando ' 'dever")
1. Pyn-pyt'y-t
deon-co111er-11fut
'Ele deve co111er'

Os próximos exemplos foram tirados do texto sobre rituais mortuários.
Nazaré Karitiana, que narrou este texto, fez uso freqüente de um afixo verbal
que nunca tinha aparecido no corpus até a grava<;ao desta narrativa. Trata-se
do prefixo marcador de habitualidade (na-), que coocorre com o deóntico
nos exemplos abaixo:
2. A-pip
na-pyn-k1k1
andyk,
y-'ete-'et
aquilo-e11i lzabit-deon-chorar
relacional
'Aí, deve-se chorar entelo, meu neto.

1s-jilho-fillzo

3. Oí oí o1, gat, ojdn.
Chora, chora, chora e para, acaba

4.

Api-p
aquilo-em

na-pyn-hot
y-'ete-'et
habit-deon-ir(pl) 1s-filho-filho

'A í, as pessoas devem ir, 111eu neto'

5.

A-pip

na-pyn-bik
oko-t
aam kyry'ep
aquilo-e111 habit-deon-sentar repet-nfut pilao em.frente.de
'Aí, deve-se senta r diante do piliio, meu neto'
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Veremos na parte II, quando marcadores de aspecto serao discutidos,
que o imperfectivo .tan1bém pode ser usado com um sentido de habitual.
Ainda é preciso dete nninar as diferenc;as exatas de sentido entre os afixos de
modo e aspecto, e os contextos de sua di stribuic;ao. Um outro tipo de comparac;ao a ser feíta no futuro será entre o prefixo habitual na-Ita-e o declarativo
na(ka)-/ta(ka)-.
1.5. Condicional
Em sentenc;as condicionai.s. a orac;ao principal é marcada com um prefixo de modo, e a subordinada, se perfectiva, deve ser flexionada co1n o sufixo -<v>m. (a vogal do sufixo perfectivo assimila a qualidade da vogal que
a precede):
l.

Yn]y-sokq'i-t

2.

yn l ' ip an ti ' y]t
YnJy-pit
Is CONO-pegar l s / peixe 2s-Of'-come rf ob/

eremby
[aotamamJ
l s COND-a111arrar-11fut rede
/ 2s-chegar-pe1fec tivo f
'Eu c1111arraria a rede se voce tivesse chegado '

'Eu ia p egar um p eixe para vocé co111er '

É possível que o condicional seja melho r descrito com um subjunti vo ,
mas por enguanto ide ntificaremos este n1odo como condicional pois toda vez
que um sentido condicional é veiculado, o pre fixo Jy- é utilizado.
1.6. Imperativo
Sentenc;as imperati vas tem concordancia absolutiva , seguindo o padrao da língua. Imperativos afirmativos apresentam o sufixo de modo -al-O
e tem o verbo na primeira posic;ao da sentenc;a (se o suje ito aparece como
forma livre, ele segue o verbo). Imperati vos negativos te nninam em tom
baixo e sao marcados pe lo sufixo -y/ O. Opcionahnente pode-se usar o morfema de negac;ao padni após u1n verbo impe rativo negativo:
-a
/C_
.
zero
/V
l.

A-tar-a
2s-ir-imp

' Vá'

2.

Y-hir-a

'M e de'

3.

I s-dar-imp
A-pongyw-a

'Cale-se'
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2-quieto-intp
4.

'Tome banho'

A-oty-0

2s-ba11 lia r-i 11.1p
-y

zero
5.

IC_
/V
'Nao vá '

A-tat-y

2s-ir-11eg. imp.

6.
7.
8.
9.

An

y-mi-0
2s
1s-bater-11eg. ;.111p
A-piso-0
· (padni)
2s-pisa r-neg. i111p
n eg
An
i-m-sembok-y

2s

J-caus-111olluulo-neg.imp

An

i-atot-y

2s

3 -pegar-neg. i111p

'Nao me bata'
'Nao pise'
'Nao molhe (ele)'
·Nao pegue (ele)'

·Imperativos negativos sao forrnados por um verbo flexionado com
concordancia (de sujeito se intransitivo, de objeto se transitivo), seguido da
palavra de nega<;ao padni, que é frequentemente omitida, como em (5). Por
isso, Landin ( 1984) afirmou, incorretamente, que em Karitiana a nega<;ao é
default e o afirmativo
é marcado por na(ka)-/ta(ka)- (que eu chamo de modo
,
declarativo). E interessante notar que os verbos terminados em vogal tem a
mesma forma morfológica no imperativo negativo e no imperativo afirmativo (marca<;ao zero). A intonac;ao é a única marca fonológica que os diferen·c1a.

11. Auxiliares Aspectuais
11.1. Imperfectivo
O aspecto imperfectivo (específicamente o contínuo, mas também o
habitual e o estativo) é rnarcado por auxiliares deiticos (eles podem ser marcados por sufixos de tempo) que tem formas supletivas variando de acordo
com a posi<;ao do corpo do sujeito. No seu uso como imperfectivos, os
d6eiticos sao sempre prefixados por tyT y-ka
Ty-so
Ty-syp
Ty-Ja

'movimento'
'em pé'
'deitado (também plural)'
'sentado'
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O sentido principal do auxiliar irnperfectivo é marcar o evento como
progressivo, mas há. usos nao progressivos do auxiliar. Entre estes, listo os
estativos separadamente de outros ·nao- progressivos.
Progressivo
l.

i- 'ot
ty-ka-t,
óe
2s-penis.anel
3-cair i111perf-deic.1novi111-1~fut querido
'Seu anel peniano está caindo, 111eu querido (amigo)'

2.

Pyr-yryt

ty-syp-yn

assert-chegar
'Lá ve111 eles'

i111pe1f-deic.pl-nfut

3.

A-ohen

Hy, hadn 'a

'a

tyso-t

3

lá

tyym

1,

!

Oh Jalar fazer
a-so'ooto

i111pe1j~deic.e111.pé-11ftit

mini

ta111bé111 3

an him bosy'?

2s-ver 11eg
2s(u;a cu11hado
'Oh, ele estava dize11do, voce sabe onde a ctu;a está, cunhado?'
1

4.

Indo

ty-sypy-'oot

naka-tat

saryt

Ora

ter11zi11ar i111pe1f-deic.deitado-iterat decl-ir
e vid. ind. Ora
'Ora esta va qua.se ter111i11a11do (evidencia indireta)'

Nao-Progressivo
5.

6.

1-ndo

1

ty-syp

•

CJO

hy

3-terntinar
impe1f-deic.deitado
'Oh, o 1ú111ulo está ter11ú11ado?'

tú11tulo oh

Pyry-ndo

' .
CJO

ty-syp-yn

Assert-tenni11ar i111perf-deic.deitar-11fu1
'Sim, o tú111ulo está ter11únado '

túmulo

O sentido imperfectivo de "terminar" em (5)-(6) é difícil de entender,
porque o evento está co1npleto, e eventos completos sao perfectivos na maioria dos casos. Note, no entanto, que a definic;ao de perfectivo é de um exemplo completo no sentido de ter início, meio e fim, e nao de um evento completo com enfase no fim do evento (Comrie 1976). Há evidencia tipológica
de aspecto imperfectivo senda usado em eventos completos, desde que a
enfase seja posta no caráter duradouro do evento. No exemplo em questao, o
perfectivo está senda usado com enfase na complexidade interna do evento
de "terminar o túmulo".

•

.

•

•
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Estativo
7.

Y-mboyr-a
1s-sal var-i111p

y- man,

syypo hadnana

1s-marido olhos relanipejando

yn

ti-m-'a

ty-sypy-ty

is

foc-caus-fazer

i111pe1f -deic-obl

'Salve-111e, querido, que eu esto u co111 vertigenz'

11.2. Referencial

A marca aspectual chamada de referencial parece significar algo como
"de agora em <liante", "daquela hora em <liante",
"de um tempo futuro em
,
<liante", na maioria dos casos. No entanto, ela também pode aparecer com o
sentido de "ainda" ou "nao ainda" (em senten<;as negativas). Em alguns exemplos, parece correlo analisar esta marca (que é um auxiliar, poi s está
flexionado com tempo) como aspecto prospecti vo. De acordo com Comrie
( 1976), o prospectivo descreve "u1n evento relativo a um evento futuro ". No
entanto, parece mai s correto relacionar o significado <leste auxiliar como
fazendo referencia ao evento R proposto por Reichenbach ( 1966 [ 1947] ). R é
o ponto de referencia, ou seja, o tempo do contexto de urna senten~a (que
pode coincidir com o presente, o passado ou o futuro). Por exemplo, nu1na
senten<;a como "When John arrived, Peter had gone" R coincide com o momento de chegada de J ohn:
8.

Y-ta-oty

andyki

yn

1s-decl-banhar referencial
1s
' Vou banhar agora ( estou indo 111e banhar)'

9.

Osiip

'
tepy-p

na-pyn-oty

andyk

Osiip
cipó
decl-d eon -banhar
ref erencial
'Deve-se banha r, entii.o e11i ( ág ua d e) cipó d e Osiip (ritual)'

l O. Pyr-a-soko '1
Assert-passiva-cunarrar

daki
ref erenc ial

'Ainda vai ser amarrado'
11. Y-taka-tat
andyk ta' a-t yn
referenc. evid.dí r 1s
1s-decl-ir

[y-ti
1-nzii.e

pop

tykiri]

niorrer quando
'Quando 11Li11ha ntii.e 111orreu, eu fui e111bora ( evidencial di reto) '
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111. Clíticos Aspectuais Pós-Verbais
Os clíticos inceptivos e dubitativos de ve m ser conside rados auxiliares
pois e les sao flexionad os com tempo, 1nas e les nao sao formas livres como o
refe re ncial e o imperfecti vo. Já o re petiti vo parece ser urna forma livre .
1

III. l. Ince pti vo ("antes, prime iro"):'oot
Quando usado e1n sente nc;as matrizes o inceptivo (ou incoati vo) ocorre e ntre o verbo e o sufi xo ·de tempo (e le ocorre na mesma posic;ao que o
iterativo -oko ):
1.

J

jyryJ JYíYJ Jyryj
otam,
andqr anqar andar chegar
kinda
cotsa

pe'ep
grel/1a

yn
Is

naka-m-'a
decl-caus-fazer

ty-ki- 'oot
ú11perfectivo-deic-i11ceptivo
1

'Andan1os, andan1os, andamos, chegamos, e eu co111ecei a fa zer u111a grelha'

2.

naka-heredn-'oot
decl-j u11tar-i11cepti vo

taso,
ho111ens

here here

naka-'a-t

juntar, juntar

decl-fa zer-1~fut

taso,
naka-hot
homens decl-ir.(p/)

taso
honiens

'Os honiens co111e9arcw1a j untar-se, juntar, juntar, e f orant'
3.
4.

Yta ka' a' oot saryt
Y ta ka' a' oot saryri

'Eu fiz prilneiro (evidencia indireta )'
'Eu vou fa zer pri111ei ro (evidéncia in di reta )'

•

III.2. Dubitativo: 'oorn
Este sufixo pode ser adicionado ao radical verbal x para introduzir o
sentido de "fingir fa zer x" ou "fazer x com segundas intenc;oes de causar
surpresa". Seu sentido te m mais a ver com modo do que com aspecto, a pesar
de outras marcas de modo também sere m prefixais e funcionai s (portanto
obrigatórias e m ce rtos a mbie ntes), enguanto o dubitativo parece ser derivacional e opcional. Este enclítico te rn um sentido deóntico (2) e um sentido
episte mico (1). Estes usos sao parecidos como da interjeic;ao "uai" ern porl
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tugues, que pode indicar dú vida, surpresa (uso e pistemico) o u protesto d iaÍlte
de falta de seriedade no cu1npri1nento da obrigac;ao (uso deontico):
l.

Yn

i-oky,

y-ora,

naka-'a- 'oom

1s

3-matar l-a111igo decl-fazer-dubirativo
"Meu cu1tigo 111e matou.'' Ele disse j/11gi11do '

2.

Neng,

i-a-m-'a-t,

i-ambi

opisi ikipi-'oom-an

deitar 3-passiva-caus~fá~er-nfut 3-casa poste-dubitativo-?
'Ele de ve ser deitado para se fa;,er (co111 obrigar;ao) o poste da casa '

111.3. Aspecto Iterativo: "de novo": oko
Esta marca de aspecto te m acento final, e, ao contrá rio do inceptivo,
nao está presa diretamente ao verbo. O morfema iterati vo pode ser sufixado
com morfemas de te1npo:
I

1.

Sypom otidna y-ta-yryt

oko-j

yn

duas /11a s 1s-decl-c/Jega r
iterativo-ful
'E111dois 111eses eu \ 0!10 de novo'

Is

1

Esta marca de aspecto pode ser usada e m
cando "nao mai s":
2.

senten~as

negativas, signifi-

1- 'y
oko
BotyJ
sosy
kyry
3-co111er itercaivo Botyj tatu
fígado
'Botyj nao COllteu llWis O fígado do tatu'
(contexto: depois que so u be que era o fígado de seu jllho)

IV . Evidenciais
IV. 1. Evidencia! Indireto

Morfemas e videnciais sao auxiliares, porque pode m ser fl ex ionados
com tempo, e pode m ser negados (através da ocorrencia da palavra negativa
padni). Quando esta é omitida, a nega~ao pode aparecer como urna vogal
epentética no final do evidencia!, co1no e m ( 1) ou d o verbo principal como
em (2). O evidenc ia! indire to é usado quando a informa~ao a ser veiculada
pe lo falante foi obtida através de fontes sec undárias. Ou seja, o fal ante nao
viu, mas ouviu fa lar que a proposic;ao era verdadeira.
l.

Atykiri kyon
oko
saryty
Byjyty ta-pa'in
Entiio chamar nüo 11icús evid. ind.
Byjyty Janaf-ir11ui
'Ai Byjyty nao a chan101l mais de sua irm fí ( evid. ind.)'
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IV .2. Evidencia! Direto
2.

I sondypy saryt
[ihadna tim 'a
opoko]ty
3-saber evid.ind. [3-dizer CFO-caus-fazer úzi11zigo}-obl.
'Ele nao sabe o que foi dilo pelo ini11ligo ( evid, ind)'

3.

ta, a-t
Pyry- 'a
y-' it
keerep
assert-fazer
evid.dir-nfut
1s-pai antiganiente
'Assim fe z meu pai (evidencia[ di reto) antiga11iente'

É possível que algun.s 1norfemas de 1nodo e aspecto expressem outras
rela~6es funcionais e n1 Karitiana, e em línguas tupi em. geral. Poi mencionado acima que o 1nodo assertivo era o único utilizado na passiva. Um outro
exemplo desta dupla fun~ao de alguns m~rfe 1nas funcionais é o uso do alomorfe ta(ka)- como evidencia! indicando evidencia nao visual. Por exemplo,
quando se ·acredita que algo aconteceu a partir de urna evidencia nao visual
(telepática ou audi tiva, por exemplo), pode-se utilizar ta(ka)- nos ambientes
onde normalmente se utilizaría na(ka)- :
1

4.

Taso
ta-oky-t
ombaky
homem evid.nvisual-nfut on9a
'O homem matou a onc;a' (Contexto:. quando se ouve um tiro vindo do local
para onde um certo homem foi , perseguindo urna on9a)'.
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TRONCO TUPI
Família Arikém

Dicionário preliminar Karitiana-Portugues-Ingles:
um produto do processo de educa~ao e
manuten~ao da cultura entre os Karitiana
Luciana R . Storto

(Museu Nacional/UFRJ)*

l. INTRODU<;ÁO

O Dicionário Preliminar Karitiana-Portugues-Ingles é um dos frutos
do processo de educac;ao na língua materna afmejados pelo povo indígena
Karitiana, juntamente com urna gramática pedagógica, e colec;oes de textos
que documentem as tradic;oes erais da grupo. Quando iniciei meu trabalho de
descric;ao e análise da língua, em 1991, já havia um interesse, expresso por
parte de alguns membros da comunidade, de que o Léxico KaritianaPortuges, de autoría do missionário protestante David Landin fosse "corrigido". Tinham vontade de utilizar a sua língua também de forma escrita, o que
nao faziam até entao. A comunidade exigiu como condic;ao do meu trabalho
lingüístico urna ajuda prática na área de educac;ao, e ficou acertado que eu
realizaría a reforma da ortografía (que era considerada inadequada), a elaborac;ao de materiais didáticos, a alfabetizac;ao, e, a longo prazo, a elabora~ao
de um dicionário, gramática, e documentac;ao escrita da tradic;ao oral. Antes
de descrever o processo educacional que foi entao iniciado, fac;o um breve
relato da história dos Karitiana.
Os Karitiana sao um povo Tupi, da família Arikém. Nesta mesma família foram classificadas duas outras línguas - o Arikém e o Kabixiana ambas consideradas extintas (Rodrigues 1986). Vivem numa área indígena
demarcada, localizada a 95 Km ao sul de Porto Velho, capital do estado de
Rondonia, entre os ríos Jaciparaná e Jamari. O acesso faz-se por terra: 50
Km na BR 364 e 45 Km numa estrada de terra em más condic;oes de manutenc;ao, o que exige o uso de veículo com tra~ao para que se percorra, na
época da seca, o percurso de Porto Velho a aldeia em 3 horas.
O contato co1n os brancas data do início do séc ulo, quando, trabalhando na extrac;ao da seringa, o grupo experimentou 1una baixa populacional
bastante grande. A primeira referencia aos Kar!~!ai1a na literatura foi feíta em
1909 pelo Capitao Manoel Teophilo, um membro do grupo de Rondon . Ele
*Bolsista FAPERJ Fixac;ao de Pesquisador (E-26/ 152.429/00).

Atas do I Encontro I nternacional do GTLI da ANPOLL

mencionou que a alde ia estava localizada as margens dorio Jaciparaná. Em
1910 Ronde n relata .que os Karítiana estavam ern contato intenso com os
seringueiros naque le ri o, para quem trabalhavam na extra~ao de borracha
(Lúcio 1996).
Entre meados da década de 50 e o início da década de 60, as últ·imas
duas aldeias nas quais os Karitiana viviam foram fundidas. Urna delas estava
localizada no rio Cande ias e a outra no río das Gar~as, onde vivem atualmente. Contam que na aldeía do Candeias havia apenas urn home1n adulto
(Moraes Karitiana), que casara com 7 rnulheres a fim de salvaguardar o futuro do gru po, enquan to que na aldeia do río das Gar~as haviam apenas hornens. Tendo a última mulher 1norrido, o grupo do rí o das Gar\:as (os chamados Ca pi varí) saíra e m busca dos seus paren tes do rio Candeias para propor
que aque les se juntassem a eles numa única aldeia. Como consequencia deste último movimento popul ac ional, a aldéia do rio Candeias ficou fora da
reserva qu~ndo a de marca~ao da Área Indígena ocorreu, e hoje os Karitiana
solícitam arqueólogos para ajudarern a comprovar que seu território tradicional se extende para a dire~a o do Candeias. Desde 1967, o órgao indigenista
federal (SPI e, posteriormente, FUNAI) está presente oficialn1ente na aldeia.
Na década de 70, houve minera\:ªº de cass iterita na área indígena. De
72 a 78, um casal de mi ss ionários do Sun11ner Institute of Linguístics, David
e Rachel Landin , viveu na aldeia (ele lingüi sta e ela antropóloga), tendo produzido alguns trabalhos lingüísticos e etnográficos, convertido pelo menos 2
pessoas ao protestanti smo e traduzido partes do Novo Testamento para a
Iíngua ind ígena. Nesta época o SIL construiu urna pista de pouso, que está
fora de uso desde que a estrada foi rnelhorada. Os Karitiana tern seu próprio
veículo - urna Toyota Ba nde irante de segunda n1ao doado a comunidade
em 1993 em nome da As soc ia~ao Indígena Akot Pyti1n' adnipa (Trabalhadores Unidos) pelo PMACI.
Em 1985 os Kari tiana somavam 65 pessoas (R. Landin 1989), e hoje
sao mai s de 200 vivendo na a lde ia. Havia, e1n 1996, 7 Karitiana vivendo em
Porto Ve lho - 3 mulheres casadas com homens de outras alde ias, e u1n
homem casado co1n u1na mulher branca e seus filhos. Na aldeia viven1 também alguns índ ios nao ·K aritian a: dois sen hores de idade casados com viúvas
Karitiana, e duas mulheres casadas com homens Karitiana. A popula\:ao é
extremamente jovern, devido ao cresc ímento populac ional constante acorrido de 1985 para cá. A s itua~ ao da língua será mantída estável enguanto a
popula\:ÜO continuar crescendo e as cri an\:aS continuarem a aprender o
Karitiana como sua primeira língua.
Os únicos trabalhos publi cados na área de antropología e lingüística
sobre os Karítiana forarn escritos pe los missionários David Landin (D. Landin 1983, 1984, 1988) e Rache! Landin (R. Landin 1982, l 987, 1989, e D. &
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· R: Landin 1973), e por mim (Storto L994, 1996a, 1997" 1998, 1999, 2000, no
prelo, em preparac;ao, Storto & Baldi 1994, Hale & Storto 1997). Carlos
Frederico Lúcio (Lúcio 1996), antropólogo, escreveu sua dissertac;ao de mestrado sobre as forma s de class ifícac;ao soc ial dos Karitiana, que aguarda publicac;ao.
A parte 2 <leste artigo descreve o período inicial no processo educacional na língua indígena, no qual a ortografía foi revisada tecnicamente, e
adequada as necessidades do grupo de fa lantes. Os pri1neiros dois anos do
projeto de alfabetizac;ao sao desc ritos na parte 3, e os dois últimos anos na
parte 4. O dicionário preliminar, e.ntendido como produto en1 elaborac;ao
resultante da cooperac;ao entre lingüi sta e comun idade lingüística é discutido
na parte 5 do artigo.
2. PERÍODO PRÉ-PROJETO:
PREPARA(:ÁO DA ORTOGRAFIA: 1991-1993

Tenho e.stado e1n constante contato com os Karitiana desde julho de
1991, quando me dirigi a Porto Velho como intuito de consultar a comunidade sobre a possibilidade de iniciar urna pesqui sa sobre sua língua nativa.
Acompanhada por Denny Moore, chefe da divisao de lingüística do Museu
Emílio Goeldi, e meu orientador formal ou informal desde 1990, visitei a
aldeia e me propus a, além de estudar a língua científicamente, prestar servic;os práticos para o povo, como revisar sua ortografia (a ped idos deles), e
refazer seu dicionário. Denny, que viveu por dois anos realizando pesquisas
lingüísticas entre os índios Gaviao de Rondonia, e tem excelentes contatos
na regiao, me orientou desde a primeira viagem a aldeia, a fim de garantir o
·controle de qualidade de 1neu trabalho, e n1e auxi liar no complexo processo
de pesquisa ínter-cultural.
Urna das práticas adotadas desde o primeiro momento, foi a integrac;ao do rigor técnico lingüístico as necessidades da co1nunidade. Assim, ouvi
as críticas que os Karitiana tinham da ortografia que havia sido elaborada
por David Landin. Após analisar os fones e fone1nas da lfngua, cheguei a
conclusao, em 1992, de que haviam alguns erros de análise lingüística cometidos por Landin que estava1n criando proble1nas para a ortografía e os corrigi. No entanto, o maior problerna co1n a ortografía parecía ser de origem
prática - por ser fonemica, a representa<;ao gráfica dos sons seria reproduzida erroneamente por um falante de portugues (que desconhece o sistema
fonológico da 1íngua indígena), o que os Karitiana cor.siderava1n inaceitável.
Assim, refiz a ortografi a de forma que os sons oclusivos nasais (m, n, ng)
fossem representados foneticamente ao in vés de fonemicamente. Por exen1plo, a palavra de representac;ao fonemica /komo/, cuj a pronúncia é [kombo] ,
passou a ser representada corno kon1bo, o que torna a ortografía parcialmen-
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. te fonética, ou seja, mais próxima do som emitido. Eu apresentei as possibilidades de representac;.ao dos sons para a comunidade de forma acessível, e
os Karitiana debateram as possíveis. rnudan<;as em várias reuni6es, até escolher a fonna atual da ortografia (ver justificativa formal da ortografia em
Storto 1996b). Este processo foi difícil, mas os resultados foram altamente
satisfatórios.
A professora Ruth Monserrat, lingüista que foi trazida a aldeia pelo
NEIRO (Núc leo de Educac;ao Indígena de Rondónia) em 1992, analisou a
ortografía que eu havia proposto, consultou a comunidade em dois dias de
debates, e deu seu aval técnico. Cornecei a elaborar um li vro de apoio ao
estudo da ortografía, que tem sido aperfeic;oado a cada ano, e é utilizado no
en sino da ortografía até o presente (Storto l 996b ).

j

1

3. INÍCIO DO PROJETO DE ALFABETIZA(;ÁO: 1994-1995

O proj eto 'de alfabetizac;ao em grande escala foi iniciado em 1994. Nos
doi s anos que separam a criac;ao da ortografía a implementac;ao do projeto,
continuei a desenvolver meus trabalhos lingüísticos, ensinei a ortografia para
un1 grupo de jovens Karitiana, e identifiquei as pessoas mais interessadas no
trabalho corn a língua e documentac;ao da cultura. Vários jovens trabalhararn
comigo como informantes, auxiliando na tradu<;ao de histórias tradicionais
que gravei comos n1ais velhos.
Em julho de 1994, ministrei aulas noturnas (3 horas diárias, durante
um período de um mes) a 20 jovens Karitiana que já tinharn sido alfabetizados em Portugues. As aulas tinham corno intento prepará-los para ler e escrever na língua mae, possibi li tando sua forma<;ao como futuros professores
da ortografía nurn período posterior.
A professora da FUNAI, Rosa Araújo, na época diretora da escola Karitiana, também participou das aulas, urna vez que ambas concordamos que
este processo de ensino culminaría na criac;ao de urna escala bilíngüe a longo
prazo.
A avaliac;ao dos alunos foi feíta no final do curso, através de prava
ministrada por mim pessoa.lmente. Dezesseis alunos passaram na prova, que
valía 100 pontos e tinha méd ia mínima de 70 pontos para aprova<;ao. O projeto pagou cada aluno que se graduou urna pequena quantia como compensac;ao pelo tempo tirado de suas atividades produtivas normais, urna vez que
estudo intensivo da
durante um mes eles dedicaram muitas horas por dia
língua.
O segundo ano do projeto foi 1995. Em julho passei doi s meses na al deia, durante os quai s mini strei aulas para urna classe noturna para adultos e
urna diurna para crianc;as. Nesta segunda fa se do projeto, várias crian<;as e
alguns adultos analfabetos estudaram. Co1no já havia dezesseis Karitiana
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alfabetizados na língua, aqueles que quiseram deram aulas - um aluno por
"professor". O resultado foi dezenove novas aprova<;5es. Alunas e professores que tiveram sucesso (aprova<;ao na prava) receberam urna pequena quantia como compensa<;ao pelo ternpo tirado de suas atividades produtivas, prática que foi mantida até o final do projeto.
Nesta ocasiao participou das aulas noturnas a professora Laura, voluntária do CIMI (Centro lndigenísta Missionário), que preparava alguns alunes
Karitiana para os exames do supletivo. Laura contactou o CIMI para ajudar
os Karitiana a financiar a constru<;ao de urna casa que seria dedicada ao estudo da língua. Esta idéia, bem como a de se estabelecer um programa de
educa<;ao bilingüe, surgiu em reunioes políticas enti·e os Karitiana, e o projeto de alfabetiza<;ao entrou com urna parte da verba necessária para sua viabilizac;ao. A vontade era de que a Casa da Língua se tornasse um espa<;o coletivo em que houvesse facilidade para os interess'ados no estudo lingüístico de
reunir-se, trabalhar e produzir grava<;5es e transcri<;5es de histórias tradicio. .
.
na1s, mus1cas, etc.
O projeto adquiriu os materiais e equipamentos (armário e arquivo de
a<;o, pastas suspensas, máquina datilográfica, papel , carbono, fitas K-7, um
gravador CCE double-deck, corretivo, etc.) que seriam utilizados na Casa da
Língua, e o CIMI entrou como financiarnento dos materiais necessários para
a constru<;ao. A comunidade Karitiana ofereceu o trabalho de constru<;ao, e a
matéria prima. A constru<;ao desta casa criou grande anima<;ao na aldeia,
un1a vez que na percep<;ao dos Karitiana ela r'epresentou um passo concreto
no processo de recuperac;ao da cultura oral pela própria comunidade. Este
espac;o, na minha opiniao, foi fundamental no sentido de incentivar a participac;ao ativa do pavo na cria<;ao do seu futuro educacional.
A própria e.scola da aldeia, que con ta va com urna profes sora branca da
FUNAI em 1991, e apenas um professor índio em 1992 (Nelson Karitiana),
tornou-se majoritariamente indígena em 1995 no seu quadro de professores:
coma ajuda do NEIRO, dais professores índios foram contratados pela prefeitura e pelo estado para mini strar aulas na escala: Edelaine e Joao Karitiana. Hoje Luiz Carlos Karitiana e Inácio Karitiana também dao aulas na escota bilingüe da aldeia como voluntários, esperando um dia ser contratados.
Em julho de 1995 a comunidade Karitiana reunida no forum da sua
associa<;ao (Akot Pyti m' adnipa) votou rejeitar o pedido de entrada de mi ssionários lingüi stas do SIL na aldeia. A razao dada foi o medo de descaracterizac;ao da cultura tradicional. Apesar de metade da popula~ao se dizer protestante, a comunidade reunida em assembléia indicou que apenas aceitaría
missionários se estes nao pregassem religiao, e contribuíssem para a documenta<;ao da história oral Karitiana.
;
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O movimento de independencia e auto-afirma~ao dos Karitiana nao se
limitou a escola. Qu;itro jovens na alde ia resolveram dedicar-se ao aprendizado de conceitos básicos de enfennagem, com o objetivo de que a comunidade se tornasse indepe nde nte de enfenneiros brancos. Walter Karitiana, que
já vinha se dedicando a este projeto há mais tempo que os outros, hoje realiza todas as suturas na aldeia. A enfermaría local fica por vários meses nas
maos dos rnembros da co1nunidade, que sabem adrninistrar remédios para as
principais doen~as que os afligem, e Walter Karitiana aprendeu, coma ajuda
da FUNAI e da SUCAM, a diagnosticar os casos de malária de forrna mais
exata, através da leitura de larninas de sangue.

4. Fase final do projeto de

alfabetiza~ao:

1

1996-1997 .

Em janeiro de 1996, financiado pelo projeto, Nelson Karitiana, entao
professor indígena contratado pela prefeitúra, e o mai s dedicado estudante da
língua daque le momento, passou 20 dias em Belém a fim de conhecer o Museu Goeldi, aprender a ulilizar o computador (específicamente, o editor de
texto Word), e contribuir para a elabora~ao duma nova versao do Livro de
A poi o ao Apre ndizado da Ortografia, que desta vez contaría com l 08 páginas (Storto l 996b). Nelson voltou para a aldeia com 80 cópias do guia, que
entregou a Luiz Carlos Karitiana, que havia sido nomeado chefe da Casa da
Língua pe la associa~ao.
No período entre fevereiro e de zembro de 1996, quando voltei aldeia, ocorreu um grande salto qualitati vo e quantitativo na participa~ao dos
Karitiana no projeto de alfabetiza<;ao. Liderados por Luiz Carlos Karitiana,
chefe da Casa da Língua, alguns jovens (Mari lena Karitiana, Inácio Karitiana, Meireles Karitiana, e, principlarnente, o próprio Luiz) trabalharam na
documenta~ao escrita da cultura, e produziram cinco textos, várias grava~6es, e alguns estudos de itens lexicais já extintos do vocabulário e m uso na
língua. Eu notei , quando cheguei na aldeia, que tres casas tinham seus próprios quadros negros, e havia grande anirna~ao com re la~ao ao projeto. Evidencia mais concreta do entusiasrno pelo estudo da língua apareceu quando
convoquei os interessados a se alfabetizar: 45 pessoas, entre elas vários adultos e criarn;as entre 1O e 13 anos, estudaram a ortografia, sendo que 16 professores formados nos anos anteriores deram aulas.
O resultado deste esfor<;o foi extremamente produtivo: 22 pessoas
passaram na prova, e vários dos professores tornaram-se mais proficientes na
escrita da língua. Mini strei, ainda, aulas noturnas em que ouvimos e transcrevemos mao 334 senten<;as de um texto previamente gravado, que foi
digitado e traduzido em 1997. Os al unos presentes nestas aulas (Luiz Karitiana, Luciane Karitiana, Edelaine Karitiana, Elivar Karitiana, Daniel Karitiana, e Marcos Karitiana) tiverarn a chance de aprender a usar o programa
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Word, num laptop do Museu Goeldi alimentado por energía solar que· eu
trouxera ao campo.
O projeto de alfabetiza~ao pagou pela compra e in stala~ao de um
pequeno painel solar, batería, e lfünpadas nu1na das salas da escala da alde ia,
a fim de possibilitar o trabalho na língua 1nes1no quando há falta de ó leo
diesel para o motor gerador de energía. Novas in sta la~oes de lampadas, interruptores e tomadas foram feitas na escola, Casa da Língua e farmácia, a
fim de facilitar o uso daquelas in stal a~oes para o estudo nas noites e m que há
energía elétrica.
Em janeiro de 1997, Luiz Carlos Karitiana contribuiu para a organiza~ao do trabalho no dicionário; do qual participáram 15 membros da comunidade. Professores fonnados nos anos anteriores contribuiram para a alfabetiza~ao de 24 estudantes. Tres textos ( um ritual, um mito e urna narrativa
histórica) foram produzidos (transcritos, digit'a dos e traduzidos). Um deles,
"Gotang Boryt, ern que Nazaré Karitiana descreve o ritual mortuário, foi
iniciativa de Meireles Karitiana, que tinha perdido sua jovem esposa e primeira fil ha por compl icar;oes de parto. Este texto foi dividido em capítulos,
ilustrado e impresso. Yinte cópias do material foram encadernadas e deixadas na comunidade para seren1 utilizados na escala bilingüe.
Constatei que o salto qualitati vo que aconteceu no último ano do projeto deveu-se em grande parte ao fato de que utn me1nbro da comunidade foi
nomeado Chefe da Língua. A aparente falta de iniciativa dos Karitiana em
tomar o processo educacional etn suas próprias maos na minha ausencia
pode ser interpretada como respeito que eles tinham minha posi<;ao como
coordenadora do projeto. Quer dizer, eles assumiram que a Chefe da Língua
·e ra eu, e enguanto alguérn da cornunidade nao recebeu o título por direito,
nao houve estudo da língua nao ser aquele organizado por mim. Desde entao, no entanto, e les tem se organizado periodicamente para algum tipo de
atividade de docu1nenta~ao lingüística na Casa da Língua.
O projeto de alfabetiza~ao, que dispunha de financiamento apenas por
quatro anos, foi concluído e m 1997, tendo recebido avalia~ao positiva de um
parecerista externo: Maria do Carmo Barcelos, que visitou a aldeia em missao oficial da Funda~ao Norueguesa. No entanto, apesar do sucesso, nao foi
possível manter a continuidade do processo educativo sem urna fonte de
financiamento permane nte para garantir o andarnento dos trabalhos.

a
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5. DICIONARIO PRELIMINAR KARITIANA-PORTUGUES-INGLES

O Dicionário Pre liminar Karitiana-Portuges-Ingles foi iniciado como
urna base de dados lexicai s cornpilada no programa Shoebox. Este prograrna
foi desen volvido pelo Summer Institute of Lingui stics para auxiliar o lingüista de campo na organiza<;ao de seus dados lexicais e textuais . As princi-
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pais raz5es que me fizeram escolher este programa foram de natureza prática: o fato de que grande parte dos lingüistas que estudam línguas Tupi estava
utilizando o programa Shoebox no momento em que decidi computadorizar
os dados, o que facilitava a compara~ao entre o Karitiana e outras línguas a
ele relacionadas. A segunda razao prática foi a possibilidade de alimentar a
base de dados lexicais a partir da base textual através do processo chamado
de interlineariza~ao. Texto interlinear neste programa significa texto com
informa~ao adicional abaixo de cada palavra, o que pode incluir a quebra de
palavras em morfemas (parsing), a traduc;ao de cada morfema, e a identifica1
~ªº da categoría gramatical do mesmo • Urna última razao para a escolha do
Shoebox foi permitir a conversao da base de dados em outros programas, já
que está escrito em Ask. Espera-se, num futuro próximo, con verter a base de
dados de Shoebox para Latex, que é um programa gratuito gerador de urna
impressao gráfica de excelente qualidade, ém forma pronta para ser fotografada.
A escolha de urna base de dados trilingüe como fonte do dicionário foi
feíta inicialmente a fim de facilitar o uso que eu fac;o dela como lingüista,
urna vez que publico artigas científicos sobre a língua Karitiana tanto em
portugues como em ingles, e portanto preciso selecionar os exemplos de
textos e palavras interlinearizadas na língua da minha escolha. No entanto,
os Karitiana sempre tiveram curiosidade sobre outras línguas, e me pediram
para que a versao do dicionário a ser preparado para uso na escota indígena
incluísse nao só o Karitiana e o portugues, mas também o ingles. Um exemplo de palavra interlínearizada em ingles é dado abaixo, na tabela (1) 2.
Tabela 1
\t sojoty
\m soj *** -ty
\g pepper *** -big, large
\p noun *** -adjective

•

Cada ítem lexical entrou na base de dados em forma de um registro,
subdividido nos seguintes campos: ( 1) item vocabular transcrito em ortografia Karítiana, (2) ítem vocabular em portugues, (3) ítem vocabular em ingles,
(4) categoría gramatical, (5) exemplos de uso do ítem vocabular Karitiana,
1

Após a interlinearizac;ao de urna linha de texto, os morfemas que nao constam da
base de dados podem aparecer imediatamente na base lexical através do uso de apenas um comando (Jump).
2
Os asteriscos marcam os morfemas que nao constam da base de dados lexicais.
Neste caso, nao se trata verdadeiramente de um morfema, mas de urna vogal nao
especificada que é parte do sufixo, e assimila a qualidade da vogal que a precede.
Infelizmente, Shoebox nao dá conta deste tipo de morfofonologia.
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(6) exemplo em portugues, (7) exemplo em ingles. As tabelas (2)-(4) sao
exemplos de registros:
Tabela 2
\lx aka
\ge to be
\gp ser
\ps auxiliary
\ex Jonso naakat ise' at
\exe the woman is beautiful
\exp a 1nulher é bonita

Tabela 3
\lx mbykyj
\ge to arrive.pI·
\gp chegar. pl
\ps verb [intr]
\ex yjpysondypy ' oo1nan 1nalaria imbykyjyty
\ex we know when 1nalária arrived
\exp nos sabe1nos quando a malária chegou

Tabela 4
\lx 'oot
\ge to start, to begin
\gp come~ar
\ps verb [intr]
\ex opok nakam' oot malária
\ex the white man brought malária
\exp o homem branco fez surgir a malária
O dicionário preliminar Karitiana-Portugues-Ingles conta no momento
com 1000 itens organizados em Shoebox como nas tabelas (2)-(4). A versao
atual será levada a comunidade para ser corrigida e ampliada, a fim de que
vers6es cada vez mais aprimoradas sejam desenvolvidas a cada ano. A versao final contará com os seguintes anexos, nas tres Jínguas: um resumo gramatical da língua, urna justificativa formal da ortografía, e um guia de uso do
dicionário. Estes anexos, bem como o dicionário em si, serao dirigido ao
falante nativo, mas poderao ser usados também por falantes de portugues ou
ingles que queiram aprender a língua Karitiana.
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A escolha dos itens le xicai s contidos no dicionário até o presente momento nao foi aleatória, mas seguiu as listas de vocabulário básico propostas
por Morris Swadesh e Brent Berlin para facilitar a aplica~ao do método histórico-comparativo. Num segundo rnomento, faremos a inclusao dos termos
contidos no Dicionário e Lé xico Karitiana elaborado por David Landin , que
já foi parcialmente re visado e corrigido. Após esta segunda fase, o dicionário
crescerá a partir das palavras encontradas naturalmente nos textos. A cole<;ao
de textos já incluidos na base de dados, e que servirá para alimentar o dicionário com a ajuda do processo de interlineariza~ao, inclui 11 registros, cada
qual equivalente a um texto (narrativas, depoirnentos, ou documento escrito).
Um exemplo de texto é o de poimento abaixo.
Tabela 5
\id como a rnalaria é transrnitida
\t tiko naakat naa ' 00111 horo opok.
\t tik yjxa ka 'yt tik yj ' y tykiri , yjxa ka ' at
naa' oorn horo opok.
\t tik ara ki .
\t kinda sara sara naa kat.
\t kinda oti sara n1yry ' in naakat.
\t yjhot yjki kinda sara tyyrn tirn 'a naa kat kinda
oti sarat.
\t atykiri napysot opoko sok kinda oti .
\t rnorasong nataarn bykyj yjkyn kinda oti sara
opok.
A col e~ao de te xtos já e licitados, e que ainda aguarda inser~ao na base
de dados é bastante e xtensa. Venho coletando textos desde 1992, muitos dos
quais nao estao nem transcritos. Outros já foram transcritos e traduzidos,
mas de forma rnanuscrita. Outros, ainda (aque les tres textos longos trabalhados no último ano do projeto) estao digitados em Word, e aguardam incorporac;ao na base de dados. A principal razao pela qua! o corpus coletado nao foi
processado adequadarne nte, é o fato de eu ter ter iniciado meu trabalho de
campo na língua Karitiana no mesmo ano em que entrei no mestrado. Tendo
cursado programas de pós-gradua9ao no exte rior de setembro de 1992 a fevereiro de 1999, tive pouco te mpo para dedicar a base de dados, que pretendía, mas nao conseguí, incluir na minha tese de doutorado. Minha próxima
viagem está planejada para outubro de 2000, quando o trabalho na base de
dados será retromado.
A elabora~ao do dicionário será continuada, durante muitos anos,
sempre em colabora9ao com a cornunida<le Karitiana . O objetivo é partir da
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modesta base de dados que possuírnos hoje, aprimorando-a em todos os sentidos. Os dados devem ser· revisados e corrigidos, e as espécies de plantas e
animais contidas no corpus devem ser identificadas. Novos campos serao
adicionados a base para conter este tipo de informa~ao, bem como outros
detalhes importantes corno va ria<;6es nas pronúnc ias das palavras (registros
fonéticos). Novos registros serao necessários para um estudo dos os itens
culturais do vocabµlário (artefatos, termos de parentesco, etc), que devem ser
explicados e descritos em detalhe, tanto da perspectiva dos Karitiana ·como
da perspectiva do pesquisador. Parte deste trabalho já foi feíta (descri~ao de
espécies de pássaros por 15 estudantes Karitiana), mas os resultados ainda
nao foram incorporados a base de dados. Informa~6es resultantes do trabalho
teórico com a língua tarnbém constarao da base de dados .- por exemplo,
ident ifica~ao sistemática das duas c lasses de verbos intransiti vos (inergati vos
e inacusati vos).
'
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TRONCO TUPÍ
Língua A wetí

Fala masculina e f eminina em Awetí
Sebastian Drude

(F reie U niversitat Berl in I MPEG)

INTRODU<;ÁO

A presente comunica<rao visa apresentar o que sabernos sobre a varia<rao entre fal a masculina e femi.nina ·na língua Awetí. Como é bem conhecido, o Awetí é urna língua do tronco Tupí, hoje fal ada por um pequeno grupo
de ca. 115 pessoas, que habita o parque indígena do Xingú, Mato Grosso.
Até alguns anos atrás, pensava-se que o Awetí seria urna língua (se bem que
algo divergente) da família Tupí-Guaraní (cf Rodrigues 1964). Avaliamos,
porém, mais apropriada a proposta de Aryon Rodrigues (p.ex., em 1985) de
considerar o Awetí como urna língua isolada d~ntro do tronco (ou, o que é
equivalente, urna farnília de um só membro). No entanto, é possível que
futuras pesquisas confirmem a impressao que o Awetí seja a língua geneticamente mais próxima a família Tupí-Guaraní, posi<rao pela qual eventualmente pode competir com o Mawé (cf. Rodrigues e Dietrich 1997).
Já Ruth Monserrat 1 observou e relatou diferen<ras entre a "fala dos
homens" e a "fala das mulheres" em Awetí (cf. Monserrat 1976). De fato, a
língua mostra duas variedades lingüísticas relacionadas ao sexo dos falantes.
Sendo os Awetí um grupo 1nuito pequeno (um censo da FUNAI de 1954,
.depois de urna epidemia de sarampo, contou apenas ca. 25 A wetí), esta pode
se constituir como a varia<rao mais marcada da língua, antes da varia<rao
di aleta1 e social , as quai s sao mínimas ou mesmo ausentes. Nao sabemos,
ainda, o suficiente sobre a estrutura do Awetí para avaliar se a varia<rao estilística (especialmente, graus de formalidade) se articula no nível da estrutura
lingüística, introduzindo registros como outras variedades maiores da língua.
De qualquer maneira, no nível ainda incipiente dos conhecimentos científicos da língua Awetí, é evidente que os generoletos (termo criado imitando
urna palavra inglesa: genderlects) sao as variedades lingüísticas mais ressaltantes nesta língua.
Este fato faz do Awetí urna exce<rao entre as línguas amazónicas, pelo
menos daquelas faladas no Brasil. Conhecemos relatos de generoletos de
poucas línguas, como o Omagua, no alto Amazonas/ Solim5es, e o Karajá.
Mas é possível que outras línguas entrem neste grupo. Por exemplo, investi1

Pesquisadora que conduziu o primeiro estudo de lingüística sobre o Awctí (iniciada nos fins
dos anos sessenta do século vinte e descontinuada desde meados dos anos setenta).
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ga96es recentes sobre o Yawalapiti, língua Aruak no Alto Xingú, e, portanto
vizinha do Awetí, indicam a presenc;a de generoletos marcados também nesta língua (comunica~ao pessoal de Bruna Franchetto, baseada em observac;oes de Jaqueline Medeiros de Franc;a). Esta diferenc;a entre fala masculina e
feminina, e111 Yawalapiti, aparentemente mostra-se em níveis semelhantes
aos do Awetí (cf. esp. os últimos parágrafos de sec9ao 4, abaixo). O mesmo
pode valer para outras línguas Aruak, do Alto Xingú e possivelmente, de
outras regioes. De qualquer forma, generoletos nao sao um fato 111uito comentado na 1iteratura sobre línguas indígenas da América do Sul. Futuros
estudos comparativos destas variedades, especialmente em Yawalapiti e
Awetí, poderao indicar um~ causa comum OU ·Uma rela9ao significativa entre
elas, o que poderia, inclusive, dar indícios para a pré-história das comunidades dos falantes das respectivas Jínguas.
A língua Karajá, entretanto, apesar:da proximidade 50ugráfica com o
Awetí, mostra propriedades bastante diferentes. Conforme Eduardo Ribeiro
(comunica~ao pessoal), as diferen9as entre fala masculina e feminina se evidencia basicamente no níve l fonológi co, sendo que a variante feminina mostra tra9os mais conservadores (fenomeno aparentemente comum, mesmo
quando as diferen9as entre fala masculina e feminina nao chegam a serem
tao mareantes que poderíamos falar de generoletos).
.
O caso da língua Awetí é diferente. Aqui, as diferenc;as se manifestam
no nível morfológico e lexical, e em muitos casos, é impossível dizer qual
variante seria mais conservadora e qual inovadora. Nesta comunica9ao, pretendemos expor os detalhes desta varia9ao, que se dá, pelo que sabemos, em
quatro áreas:
a)
b)
e)
d)

O parad igma do(i pronomes,
O paradigma dos prefixos,
O paradigma dos deiticos e
Diferern;as lexicais.

O PARADIGMA DOS PRONOMES
Ao contatar urna língua, o primeiro interesse versa, usualmente, sobre
as formas dos pronomes pessoais. Estas, sendo usadas para se referir aos
participantes imediatos da comunicac;ao e, portanto, básicas para qualquer
intera9ao lingüística.
É Iogo nesta área que em Awetí se manifestam as primeiras diferenc;as
entre fala masculina e fe1ninina, a saber, na primeira pessoa do singular, e na
terceira pessoa. Damos aq ui as formas em urna tabela (tabela 1): 2
2

Escrevemos as formas em Aweti na ortografia estabelecida para esta líng·ua, com a
qualifica\:aO que marcamos, neste trabalho, a síl aba acentuada das palavras, e que usamos, por
razoes técincas, o trema em vez do ti! para marcar nasalidade. O " y" representa a vogal
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Categorías
Fata masculina
Fata feminina
1.ª pessoa singular
atit - { 1a1tfit 'J
ito - [ 1i·1t:J J
2.ª pessoa singular
en- f 1enJ
3.ª pessoa singular
[ 11¡
- {néi.f
l "ª kaja - f kéi.'.!zéi.J
1.ª pessoa plural inclusiva
1.ª pessoa plural exclusiva
ozoza - { 1 ~ ~.?~a}
2. pessoa plural
e'ipe - r 1'e?i 1pe}
3.ª pessoa plural
ta 'i - [ta' ?ij
tsa -[tsd/
Tabela 1: Pronomes Pessoais em Awetí
1

1

Como se pode observar, algumas das formas oride nao há diferen~a
entre fala masculina e feminina, também sao formas que tendem a corresponder as formas análogas em outras línguas do tronco Tupí, e que, sao assim possivelmente cognatos. 3
Isto vale, em particular, para o pronome da segunda pessoa do singular:
»
2.ª pessoa singular (en): Maué: en, Karo: ?en, Mundu,
rukú: en, Karitiana: éi.n, Tupí-Guaraní: *en(d)e, Xipaya: 'ena, Pu,
ruborá: et, Proto-Tupari (e Mekens): et, Gaviao: eet, Surui: e-et,
(?) Mekens: ejat
O mesmo vale para a primeira pessoa do plural (exclusivo), embora as correspondencias nao sejam tao evidentes como no caso anterior. (Awetí -z-,
µm som bastante particular desta Jíngua, corresponde muitas vezes a ocorrencias de -r- em outras famílias, particularmente, no Tupí-Guaraní.).
»
l.ª pessoa plural exclusivo (ozoza, sendo -za um sufixo que
marca coletividade, ou plural): Maué: uruto, Tupí-Guaraní: *ore,
Mekens: ose, KaritiaXipaya: uzudi - udi, Mundurukú: oced3á,
na: ita, Karo: té
Ainda vale, se bem que com menos correspondencias, para o pronome
da segunda pessoa do plural:

central alta nao-arredondada (i], o "z" urna fricativa retrotlexa sonora [zj, e o apóstrofo "' "
urna oclusao glotal [?].
3
Dados comparativos gentilmente fornecidos pelos pesquísadores das respectivas línguas,
que participaram no primeiro "Workshop Tupí Comparativo", no Museu Goeldi I Belém,
Agosto de 2001 : Ni lson Gabas Júnior, Ana Yilacy Galúcio, Gessiane Lobato, Sérgio Meira,
Denny Moore, Carmen Rodrigues e Luciana Storto.
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2.ª pessoa ·plural (e'ipe) : Maué: eipe, Munduru-·
kú: ejd3á, epe-je-, Tupí-Guaraní: *pen(d)e, (?) Karitiana: aita,
(?) Xipaya: esi

Nao podemos estabelecer correspondencias no caso do pronome da
primeira pessoa do plural inclusivo (kajií), embora se possa notar urna analogía interessante entre a forma das líng uas Tupí-Guaraní (TG), jan(d)e, e a
forma do Awetí, kajií, num lado, e as respectivas formas da segunda pessoa
do plural , pen(d)e (TG) e e ' ipe (A), no outro lado. Nos dois casos, o Awetí
combina o prefixo pessoal de u.ma série ' nominal' (ver tabela 3, abaixo, aquí : as fonnas kaj- e e'i-.) com sílabas que, em línguas Tupí-Guaraní, sao
combinadas corn -n(d)e para formar o pronome: jtí- e pe-. Partindo desta
observa~ao, pode-se, entao, especular se as partes jií- em Awetí e TupíGuaraní sao geneticamente re laci onados. :
.
O que surpreende é a ausencia quase total de correspondencias claras
no caso do's prono rnes da primeira pessoa do singular, tanto no caso da variedade masculina con10 no caso da variedade feminina. Esperava-se que urna
das duas fonnas estivesse claramente relacionada com formas análogas em
outras línguas Tupí, especialmente com as líng uas Tupí-Guaraní, e que a
outra forma teria algumas re la~6es com outras Iínguas, pertencentes ou nao
ao tronco Tupí (como é relatado para o Omágua). Porém, a única correspondencia que achamos é entre a forma f~minina , ito, e a forma do prono me da
primeira pessoa do singular em Mawé, itito. Mas, nem estas forma s nem a
forma Awetí da fala rnasculina, atit, mostram urna rela~ao clara com formas
análogas de outras Iínguas Tupí, apesar de que váriets destas formas, entre si
(excluindo Mawé, Awetf, e Tupí-Guaraní), sao um conjunto prometedor de
possíveis cognatos. Só observamos a ocorrencia de urna oclusiva dental entre
duas vogais, o que encontramos também em várias das formas de outras
línguas.
A ausencia de correspondencias c laras no caso dos pronomes da terceira pessoa nao deve surpreender, poi s em várias línguas (inclusive, em
línguas Tupí, e especialmente Tupí-Guaraní) estas formas sequer existem
(no lugar, costuma-se fazer uso de pronomes déiticos). Também, é bern comum que estas formas, quando ex istentes, surgem, diacronicamente, de fontes variadas, particularmente de pronomes. Mas vale ressaltar que o Awetí
nao somente possui verdadeiros pronomes de terceira pessoa, como também
possui , tanto na fala rnascul ina como na fa la feminina , urna diferencia~ao
entre singular e plural na terceira pessoa, fato po uco comum nas línguas
Tupí, e, em geral, nas línguas que diferenciam entre a primeira pessoa do
plural inclusivo e a primeira pessoa do plural exclusivo.
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No caso dos pronomes da te rceira pessoa, é capital ainda mencionar
urna particularidade que reencontraremos mais adiante no paradigma dos
deiticos. É notável que as d uas formas masculinas, como a forma feminina
do singular, terrninam numa vogal nasal. No caso das fonnas masculinas, no
mínimo, esta vogal nasal nao se comporta normalmente, como podemos
observar no caso delas combinare rn com posposi<;6es. Por exemplo, a posposi~ao (clítica) -pe tem duas forma s, urna se ndo -pe. usada depois de pal,avras
que terminam numa vogal, e urna outra, -ype, usada depois de palavras que
terminam numa consoante. Compare:
~
nuhíju-pe ( nu'h ijupB} ('no Ri o de Janeiro', o nome da cidade entrou em Awetí na forma nuhíju), vs.
);;:>

belej-ype (be' LeJ1l¡JB/ ('em Belém', o nome desta cidade entrou na língua na forma de belej, o que termina numa cor.tsoante).

Poderíamos d ize r, numa abordage1n trad ic ional, que a 'forma básica'
da posposi\:aO come9a com urna consoante, e que a vogal default,.!i/, (que é,
de fato, a vogal Aweti mais 'perta' de Shwa) é inserida depois de consoante,
para evitar o encontro de duas consoantes. O mesmo vale para a maioria das
posposi96es, isto é, para todas (que e ncontramos até agora) c uja 'forma básica' come~a com consoante.
Agora, quando estas pospos i ~oes sao combinadas comos pronomes da
terceira pessoa da fala masculina, aparece um l lll e ntre o pronome e a posposi~ao, a qual aparece, conseqüente rnente, na sua forma estend ida pós-consonantal (isto é, a forma com / il):
);>.
nan-ype {'n fi.nipc} ('nele, nela' , na fala masculina), e
);;:>
tsiin-ype ('tsanipe} ('neles, nelas', na fala masculina) .
Urna vez que as posposi96es combinam, nas outras pessoas sem ser a
terceira, nao com os pronomes pessoais mas sim, com os prefixos da série
nominal (ve r tabela 3, abai xo), poderia-se argume nta r que estamos <liante de
urna irregularidade desta sé rie de prefixos, qua ndo aparecerem <liante de
posposi96es. Porém, urna vez que as fo rmas do plural e ntram no paradig rna,
e exatame nte porque nunca aparece sorne nte o prefixo n-, que seria a forma
regular desta série, e pela analog ía com os pronomes deiticos (ver seci;ao 4,
mais adiante), me parece mais indicado anali sar a combina\:ªº destas formas
como a combina\:ªº do pronome com a posposi9ao, e nao como a posposii;ao
inflexionada na te rceira pessoa. De qualquer form:-, , as formas esperadas
senam:
*nii-pe ( 'nii"'p&/ ('nele, nela ', na fala masculina), e
*tsa-pe /'rsii"'pcf (' neles, nelas', na fala masculina).
\
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No caso da forma do singular na fala fe1ninina, i', que também mostra
vogal nasal, parece 'ter urna irregularidade que precisa ser pesquisada melhor. Até agora, nao elicitamos dados com falantes mulheres (pelo fato delas
nao dominarem o Portugues e em razao do pesquisador ser do sexo masculino). Ainda assim, anali samos textos narrados por mulheres e constatamos
que na fala, pelo rnenos na fala coloquial , aparece a fonna esperada:
>-i'-pe {' i' 'pB] ou mesmo i-pe {'ipB] (' nele, nela', na fala feminina),
1

mas na fala cuidadosa, particularmente na escrita, os informantes insistem
em corrigir esta forma para:
>-i:j-ype ['f¡lipB} ('nele, nela', na fala feminina).
A ocorrencia de (n] poderia, tal vez, ser explicada de duas maneiras:
ou pela a~s imila9ao de um !ni a vogal fil, ou por urna inser9ao semiautomática de (ji entre fil e fil, neste caso, num ambiente nasal ((nj é alofone
nasal de !ji). A segunda explica~ao nao cobre o fato que a forma da posposi~ ao corn fil foi escolhida, j á que esta forma em princípio entraría somente
depois de consoantes.
De qualquer modo, necessita-se de investiga~oes cuidadosas da fala
feminina no futuro para responder a estas questoes.
"Irregularidades" semelhantes acontecem diante de posposi~oes que
nao mostram a altera~ ao que descrevemos acima (ou seja, pospos i~5es cuja
'forma básica' come~a com vogal). Compare:
Waranáku-ete ('a Waranáku'), e
oú.p-ete / :>'uwBt&j ( 'a seu próprio pai '), com
>-niin-ete {'niinBtB] ('a ele, eta', na fala masculina), e
>-tsan-ete ['tsanstsj ('a eles, elas' , na fala masculina), e
);;i:j-ete {'ijzctsj ('a ele, ela', na fala feminina)
De novo, é inserido um /ni entre a forma isolada do pronome e a posposi~ao . Mas, nao é possível:
>-*n-ete [ ncfB} ('a ele(s), ela(s)', na fala masculina)

Co111 estas

observa~ oes

fecharnos a

descri~ao

1

j

dos pronomes pessoais.

O PARADIGMA DOS PREFIXOS
Falta aquí o espa~o para apresentar, em detalhe, todos os paradigmas
de prefixos. Portanto, remete mos o leitor ao trabalho de Monserrat ( 1976).
Encontramos, porém, nos nossos dados, algumas divergencias das formas
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constatadas por ela. Por isso damos aq ui todas as formas dos prefixos em
forma de tabela (sem pormenorizá-las).
O Awetí tem, como muitas línguas da farnília Tupí (em particular,
Tupí-Guaraní), dais tipos básicos de verbos, opondo verbos 'ativos' e verbos
'estativos' (que possivelmente podem ser vistos como express5es nominais
que funcionarn co1no predicado). Nos verbos ativos, em Awetí, é muito ressaltante a di stin~ao entre verbos transitivos e verbos intransitivos. Os verbos
transitivos mostram duas séries de prefixos , urna que marca o sujeito e outra
que marca o objeto. Como o verbo pode sen1pre possuir semente um prefixo
pessoal, há a necessidade de escolher· entre o prefi.xo que se refere ao sujeito
e o que se refere ao objeto. A escolha do prefixo apropriado segue a urna
ríg ida hierarquia referencial , que é seme lhante aquela que foi descrita para
várias línguas Tupí-Guaraní (cf., em particular, Monserrat e Facó-Soares
1983). No entanto, o Aweti nao a presenta formas 'porimanteau ', e, há urna
diferen~a marcada entre os prefixos dos verbos ativos intránsitivos e a série
dos prefixos que marcam o suje ito nos verbos transitivos. As tres séries restantes, que denominaríamos de "nominais',.:i, sao quase que identicas, se nao
fosse pelas diferen~as entre fala 1nasculina e feminina, as quais abordamos
lago abaixo.
Como ve1nos na tabe la 2 (próxima página), ex iste urna diferen9a entre
fala 1nasculina e ferninina semente nos prefixos pessoais que ocorrem em
formas de substantivos (o que inclui verbos nominal izados). Aquí , as formas
masculinas rnostra1n urna rela9ao próxi1na comos pronornes pessoais, sendo
a fonna diante de consoantes, nii-, identica a do pronome. A forma ernpregada diante de vogai s, n-, parece ser urna vari ante mais curta (nota-se que o
prefixo n - nao causa a na sa liza~ ao da prime ira sílaba) . As fonnas femininas,
por sua vez, sao identicas as formas encontradas ern verbos estati vos, e parecern ser de origem Tupí (pelo menos se assernelha1n co1n as formas de línguas da família Tupí-Guaraní).

lsto é: a séric para objeto (nos verbos tran siti vos), a séril: ~ara os verbos estati vos, e a série
de prefixos para substantivos (que usualmente expressam o possuidor da entidadc mencionada
pelo tema do subscantivo. ou, no uso predicativo do substanti vo, exercem func;ao de cópula).
Estas séries de pret'ixos opoe-sc as <lu as séries ati vas (que nao devem ser confundidas comos
verbos ati vos).
4
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Tabcla 2: Prefixos Pessoais em Awetí
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a

No estado atual das pesquisas, restam dúvidas, ainda, quanto rela~ao
exata <lestes prefixos comos pronomes pessoais. No caso da fala feminina, a
situa~ao nao está clara, ao que parece há a possibilidade de colocar, em vez
do prefixo i-, a forma do prono1ne pessoal, quase identica mas nasal, i'-. Isto
parece ser norrnal no caso de ve rbos no1ninalizados. Nao sabemos se isto é
urna oscilac;ao na língua, possivelmente urna transic;ao de um sistema para
um outro, ou se há outros fatores, por exemplo, pragmáticos, que determinam o ernprego de urna ou outra fonna, ou, ainda, se esta a1nbigüidade é
resultado de observa<;6es e rr6neas por parte dos pesquisadores. Devemos,
em futuras pesqui sas, esclarece r estas incertezas. e, inclusive, estudar sua
permutabilidade e a possibilidade de combinar os prefixos coin os pronomes,
ou mesmo com outros nomes (urna vez que, em Awetí, a justaposic;ao de
nomes serve freqüe nte mente para formar o qu,e parecem ser palavras compostas). Também preci samos sabe r se a distin<;ao entre singular e plural estaría entrando, através dos pronomes pessoais, nos paradigmas dos prefixos.
Até agora, isto nao parece ser o caso.
A primeira vi sta, as dife ren<;as entre fala masculina e feminina, no caso dos prefixos pessoais, parece m mínimas. Porérn, lembramos que a diferenciac;ao atinge exata1nente as formas com maior freqüencia, e as formas de
cita<;ao, no caso de substanti vo s inalie ná veis, e ta1nbém no caso de verbos.
Este é un1 problema, e ntre outros, para a lexicografía : Um dicionário (direcionado aos falantes Awetí) de ve listar a pa.lavra ' pai', inalienável, corn o
tema -up, sob um le 1na nup ou tup ? Os ve rbos ativos ta1nbém possue1n un1a
forma de cita<;ao , baseada na nominal izac;ao abstrata do ve rbo, usando o
prefixo da terceira pessoa. Portanto, <levemos citar, por exemplo, o verbo
'a1narrar' (te ma: -nti) pela forma masculina natiru , ou pela fonna feminina
tatilu'? Igualmente, o verbo 'ver' (tema: -tup) por nii.tupu ou irupu (ou, possivelmente ainda, itupu )? Co1no no caso de dialetos ou outras variedades
lingüísticas, estamos <liante da necessidade de escolher urna variedade como
'standard ', o que, especialme nte no caso de genero letos, nao é nada banal.
O PARADIGMA DOS DÉITICOS
Urna outra área e1n que se 1nanifestam diferenc;as entre as duas principais variedades do Awetí sao os déiticos. Diferenten1ente dos casos tratados
acima, encontramos. aquí , u1na possível relac;ao mo rfológica entre as formas
masculinas e femininas. As formas masculinas se destacam pela presen~a da
sílaba -tii , ausente nas formas da fala fe1ninina.
Em Awetí, o sistema déitico di stingue basicamente tres posic;oes:
(1) perto do falante, (2) perto do ouvinte, (3) distante do falante e do ouvinte
(semelhante ao sistema em várias línguas romanas, co1no no Portugues). No
caso da variedade fe1ninina, tudo indica que a distinc;ao é bipartida, fusando
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posi96es (2) e (3). Há, nesta posic;ao, na fala feminina, duas formas ligeiramente diferentes, mas seu uso parece depender de outros fatores , nao semanticos. Possivelmente trata-se de varia9ao estilística, dialetal ou mesmo individual .
Em forma de mai s urna tabela, damos os pronomes déiticos e os advérbios déiticos deri vados a partir deles (formados com a posposic;ao locativa -pe).
Fala Masculina
Pos.
(1)

Pronomes
Singular

Plural

jatii

jatsiiza
1
[ja tsa?/ 1}

1

fj a ta /

Fala Feminina
Advérbio·

j atiinype
fjd tanipc]

Pronome

Advérbio

ujá [ u'jaj

u1ape
f u'.Japc}

.,

!

(2)
(3)

kitd

kitsaza
fki'tsa~,a/

kitiinype
[ki 1tanipc]

akyj [a kijj /

akyjype
1
/ a kijipc] /

.¡ki ta /

1

kujtii
[ku/til]

kuj tsiiza

kujtiiny p e

akój fdk;;j/

akój ype

[ku/tsa~a}

f ku/tanipc J

1

[ a'k;;j ipc.J

Tabela 3: Déiticos em A wetí
Percebemos urna possível rela9ao entre a primeira sílaba dos déiticos
da fata masculina e a segunda sílaba das formas correspondentes da fala
feminina: no caso da posic;ao ( l ), as duas formas ja sao identicas (abstraindo
do acento das palavras). No caso das posic;oes (2) e (3), ternos um complexo
de vários morfes semelhantes, inclui ndo ki, kuj, kyj e koj. Soma-se a estes, a
sílaba ky na forrna kype 'aqui ' , urna forma cuja fu n9ao exata também precisa
de mai s estudo. Aparentemente, ela aparece somente na fala masculina e tem
significado semelhante a j atiinype. Também cabe aqui fazer referencia a dois
outros advérbios locativos: kojype 'longe, muito distante', e kopére 'ym 'perta'. Estes dois advérbios aparecem tanto na fata masculina como na fala
feminina. O primeiro, kojype [k-:J'.jipe] , está aparentemente diretamente relacionado como déitico akój ype, da fala feminin a (mas observe-se a diferen9a
na acentua9ao). O segundo pode ser, diacronicamente, urna contra9ao de
kojype e o negador nominal -e 'ym (resta explicar a acentuac;ao e a presenc;a
do / r/).

A sílaba -tii é, aparenternente, um acr~scimo que a fala masculina adquiriu. Ela mostra o mesmo comportamento (inserc;ao de um In/ <liante de
posposi95es) que já constatamos no caso dos pronomes pessoais mascul inos,
na secc;ao 2, ac ima. Mais significativo, ainda, é que é o único caso presenciado, até agora, de urna sílaba nasal que nao causa harmonía nasal a sua esquerda, dentro da paJavra. Nao é aqui o lugar de expor as regras da harmoní a
186
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nasal em Awetí, mas vale dizer que esperaríamos formas como [pii'"taj,
1
[kf "ta] e [kCtJl "ta], que sao ingramaticais e inaceitáveis. (0 mesmo vale para
as formas do plural, coma sílaba nasal -tsii.).
Inicialmente pensou-se que a sílaba -tii fosse algo como urna marca da
fala masculina. Porém, desde que nos deparamos coma existencia de formas
do plural que mostram a sílaba -tsd, na mesma posi~ao (além do sufixo -za,
para o coletivo), acreditamos , que a explica~ao é mais complexa e envolve
outras categorias funcionais. E evidente, na fala masculina a rela~ao da sílaba -tsii com o pronome pessoal da terceira pessoa do plural. Isto deixa suspeitar que existe, da mesma forma, urna rela~ao entre a sílaba -tii e o pronome na, do singular. Todas estas formas sao. de um lado, marcadamente nasais, e mostram, por outro lado, um comportamento irregular com respeito a
nasalidade (inser~~o de um In/, nao causar hármonia nasal). Sendo /ni e /ti
oclusivas dentais que se diferenciam sornente pela presen~a ou ausencia de
nasalidade, esta rela~ao parece altamente plausível. Contudo, nao sabemos,
por enquanto, os detalhes do desenvolvimento destas formas. (Aoque parece, a fala feminina também possui fonnas prono1ninais no plural, formadas
semente com -za: ujáza e akyjyza (?) / akójyza (? ), cujo uso nao parece tao
regular como o das formas análogas na fala masculina).
Faz-se importante mencionar um fato que aumenta crucialmente a saliencia da diferen~a entre fala masculina e feminina. As formas citadas, na
tabela 3, nas colunas de prono1nes (no caso· da fala masculina, somente as
formas do singular) funcionam nao semente como pronomes, mas também
como partículas discursivas. Nesta fun~ao , elas sao muito freqüentes, embora seu uso seja quase sempre opcional. A constru~ao serve, pelo que entendemos, para topicalizar urna constituinte da frase, e pode muitas vezes ser
traduzida para o Portugues por "é que". Por exemplo, urna fra se muitas vezes empregada como prin1eira frase de narrativas ou explica~oes formais,
mostra duas ocorrencias destas formas, urna vez como pronome tim urna vez
como partícula topicalizadora. Segue a frase em sua forma masculina e fem1n1na:
}
}

Jatii tsujatii ozoporywyt. (' Assim que é nosso costume. ', na fala masculina),
Uja tsu uja ozoporywyt. ('Assim que é nosso costume. ', na fala feminina).

A grande freqüencia com que as formas pronominais aparecem na
fun~ao de partículas topicalizadoras faz com que a fala masculina se distingue marcadamente da fala feminina, inclusive na mera irnpressao acústica.
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DIFEREN<;AS LEXICAIS
É comum ouvir.. um Awetí afinnar de urna ou outra palavra que e la seria "urna palavra das mulheres". Tanto é que, quando pense i e m apresentar
esta comunicac;ao, achava que a apresenta<;ao de difere n\as lexicais em classes abertas comporia urna parte substancial dos resultados.
Os pares de palavras análogas da fa la masculina e ferninina que juntei
nas primeiras idas para o campo, caíram e rn urna de duas categorias: Algumas realme nte rnostraram mate rial lex ical dife rente, outras se diferenciaram
pel o som inic ial , sendo que na variante masculina houve um /ni, ausente nas
formas femininas que iniciavam corn urna vogal. Em prepara<;ao desta comunicac;ao, pretendi aprofundar estas difere nc;as e buscar mais e xemplos.
Poré m, nos últimos contatos com a língua .ti ve a oportunidade de perseguir estas supostas dife re n<;as lexicais, e 9 resultado é um tanto entibiante.
Investigando de, mais perto vários pares tentativos do primeiro grupo, restaram muito poucos que realmente fossem sinónimos e nao mostrassem diferenc;as sema nticas. lnsistindo, muitas vezes resultou que homens também
pode m fazer uso das palavras indicadas como fe mininas. Em outras ocasi6es
alguns falantes afinnaram que as palavras significavam exatamente o mesmo, e nguanto outros discordaram di zendo que havia urna diferenc;a no significado, sim. Um <lestes exemplos contraditórios é o par para:
~

'curica' : takii11yt (Ü') vs. takárr ( 9 ).

Possi vel mente estes do is te rmos designam espécies ou subespéc ies diferentes.
Entre os poucos exemplos que se confirrnara'm achamos:
:;.

'cuia para beber' : y'a'j)ít (d') vs. 111opo'jyr (Q),

sendo que a palavra masculina literalmente significa " pequena coisa redonda
para água", e nguanto a pa lavra femi nina seria ..pequena caba\a". Outro
exemplo seriam as palavras q ue designam o ' talo da palha usado para cobrir
as casas': os home ns diriam tawypepo 'apy, en.quanto as rnulhe res, tapaj'jypo 'apy. ta wypé s ignifica ' teto, este ira grande', enquanto tapaj'jyp é o
nome da planta (como em tapaj'jyp op, ' (folha da) palha'). Como se ve,
estes exemplos nao sao muito significativos, pois as duas palavras envolvem
somente n1orfe mas aparente n1ente nati vos do Awetí, sendo que os homens
usam me táforas baseadas na funcionalidade, e nguanto as mulheres usam as
palavras para as espécies bio lógicas pe las quais os utensílios fora1n feítos.
No caso do o utro grupo, confirmou-se a varia~ao entre formas co m In/
inicial , versus formas sem este /n/. As palavras que mostrarn esta varia~ ao

,
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·sao, muitas vezes, nornes de espécies, por vezes também de utensílios. Ternos, por exemplo:
)..~

,.

'pato' : nypék vs. ypék,
'papagaio' : na púryt vs. apúryt, e
'arco' : nyzapát vs. yzapát.

O que nao se confirmou, no entanto, é que o uso destas variantes seria
determinado pe lo sexo do falante. Ainda nao foi possível elicitar urna amostra significativa com falantes mulheres, mas já no caso dos homens encontramos a varia<;ao. Indagando o por que da varia<;ao, a explica<;ao usando a
fala do hornero versus a fala da mulhe r é a mai s rapidamente empregada.
Apontando para a va ria<;ao ta1nbé m entre os homens, os Awetí admitem que
isto acontece, e as explica<;6es que seguem m_u itas vezes fazem referencia a
mudan<;as lingüísticas, afirmando que urna variante seria mais aplicada pelos
velhos, enguanto os jovens já falam "de qualque r jeito", que r dizer, sem se
preocupar se estao falando 'correto' ou nao. Agora, nao existe unanimidade
na questao de qual das duas formas seria a mai s tradicional. A minha hipóte.se preliminar é que, na maioria das palavras, a forma sem /n/ é a forma antiga, o /ni senda introduzido para evitar início vocálico da palavra, e possivelmente em analogía com substanti vos inalienáve is, onde na forma masculina entra um /n/ (o prefixo da terceira pessoa, cf. ta be la 2, acima). Isto explicaría porque a variante co1n /n/ é atribuída· a fala masculina.
Resumindo, as diferen<;as no nível lexical nao parecem ser a área mais
importante da oposi<;ao entre fala masc ulina e fe minina em Awetí. Possive lmente, trata-se 1nais de urna concepc;ao ideológica dos falantes ao perceberem mudan<;as lingüísticas. Que se usa esta explica~ao (e nao outra), poré1n, é significativo, po is indica que a oposi9ao e ntre fala masculina e feminina é um tópico importante na língua, mesmo que suas maiores conseqüencias sejam na área das classes fechadas cujos paradigmas especificamos nas
sec<;6es 2, 3 e 4.
A

,
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TRONCO TUPÍ
Família A wetí

Línguas Tupí e ergatividade*
Ruth Maria Fonini Monserrat

(Universidade Federal do Río de Janeíro)

Nas línguas Tupí-Guaraní, assim como no Aweti 1, a característica sintática mais mareante nao está na oposic;ao entre transitividade e intransitividade, como nas línguas ditas •'ergativas" - em que há tratamento similar de
objetos (0) e sujeitos intransitivos (S) em oposicrao a sujeitos transitivos (A)
- , e sim na oposicrao entre predicac;ao verbal e predica~ao nao verbal, condicionada a ocorrencia de um ou outro tipo ~e predicacrao pela Hierarquía
Referencial (HR) específica desse grupo de línguas (Monserrat e Facó 1983)
e pela Topicalizac;ao (Top).
Informalmente, a HR pode ser expressa como 1>2>3>4, em que os algarismos representamos referentes do discurso, respectivamente o falante, o
. o_uvinte, um terceiro e urn quarto, e o sinal > indica superioridade dos referentes esquerda sobre os referentes direita.
Quanto Topical izac;ao, pode-se dizer que funciona nessas línguas,
para as orac;oes basicamente independentes, a Hierarquía Tópica Natural
(Silverstein: 1977, Hawkinson e Hymann: 1975, Foley: 1976), segundo a qual
é tópico natural de urna orac;ao seu referente hierarquicamente superior. No
entanto, qualquer dos termos básicos, ou ainda qualquer circunstancia pode
ser topicalizado em nível nao inicial nessas línguas.
Admitirnos neste trabalho o postulado fundamental da Gramática Relacional (Postal e Perlmutter: 1974, Johnson:l974) de que todas as estruturas
oracionais sao baseadas em um conjunto universal de relac;oes entre termos
básicos, que em sua ocorrencia inicial estao ligados a nocroes semanticas
como "agente", "paciente", " benefactivo", entre outras, de maneira universal
uniforme. Ou seja, "agente" é sempre sujeito inicial, "paciente" sempre objeto direto inicial, etc.
Como se interrelacionam nas línguas Tupí examinadas os dois fatores
- HR e Top, e como condicionam o tipo de predica~ao que ocorre em suas
estruturas oracionais superficiais?
Definimos VERBO (Monserrat, R. e M. Facó: 1981) nas línguas TG
como a classe lexical morfologicamente caracterizada por prefixos pessoais

a

1

a

a

A família Tupi-Guaraní, segundo Rodrigues e Dietrich (1997), e Rodrigues (1999)
provavelmente constituiu, como Mawé e o Aweti, '"um só ramo do tronco Tupí, um
Proto-Mawé-Awetí-TupiGuarani".
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subjetivos. Predica~ao verbal é a que apresenta um verbo na estrutura superficial, predica<;ao nao verbal a que nao apresenta um verbo na estrutura superficial.
Dá-se a predica<;ao verbal - isso vale em geral para a maioria das línguas TG e o Aweti - unicamente quando, em urna ora<;ao independente
basicamente transitiva ou intransitiva, seu único referente, ou o referente
hierarquicamente superior, é AGENTE e TÓPICO ao mesmo te mpo, como
2
nos exemplos a seguir :
l. (Tb)

ere-yuká tapi?ír-a /2s-matar anta-nom/ ·voce matou a anta '

2 . (Aw) a-tó ka?á.watú-wo /ls-ir mato-loe/ 'fui ao mato'
3. (Pt)

o-itá pirá /3s-nadar peixe/ 'o

pe~x e

nadou '

4 . (Ka) o-me?e xe-vy pakova /3-dar eu-dat banana/ '(ele) me deu banana'
5. (Oy)

e-?ó /2 s.imp-comer/ 'coma!'
-

6. (Tp) ara-éoka-patfü / l/2s-matar-querer/ 'quero (ou queremos) te matar'
7. (Kb) n-u-esag-i

ga

miara / neg-3 -ver-neg eles on<;a/ 'eles nao viram a

on~a·

Dá-se a predica<;ao nao verba(\ e1n ge ral , quando
a) o PACIENTE é o único referente de urna ora<;ao basicamente intransitiva
ou é superior ao AGENTE e é TOPICO de urna ora<;ao independente basicamente transitiva:
~

8. (Tb) xe r-asy nde r-esé /eu rel-dor tu rel -por/ 'estou sofre ndo por ti '
9 . (Tb)

nde potá /tu querer/ ' te desejam '

10. (Aw) kay túp ta?wát /nós ver oncra/ 'a om;a nos viu'

2

Os dados do Aweti sao do nosso material de campo. Os exemplos sem identifica~ªº de autor forum extraídos do Arqui vo de Inéditos do Setor de Linguística do
Museu Nacional.
3
Foge ao escopo deste trabalho fazer urna di sün~ao clara, entro da predica<;ao nao
verbal, entre predica¡;ao adjetiva e nominal. Ver a esse respeito o trabalho citado no
texto sobre Classes Lexicais em Línguas Tupi , de Monserrat e Facó.
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11. (As) cene ro'?i' /nús frío/

'esti.lmos com frio' (ou doentes)

12. (Gn) ne yuká-ta /fu matar-fut/
13. (Pt)

h epiág-i /ele ver-circ/

'vai (vüo) te matar'
'vi u-o '

14. (Pt) ore r-úr-í /nó!'.i rel-vir-cin..:/

'nús vie mos'

15. (St) ui auká én /eu matar vocé/ 'voce me mata '
b) nenhum dos referentes é TÓPICO, sendo-o urna circunstftncia (CIRC) expressa
4
ou outra orac;ao, numa o rac;ao basicamente ·dependente :
16. (Kb) a'?e pype ja

gil

n-esag-i / isso e eu ele rel-ver-cin;/

'nisso eu os vi'

17. (Pt) oro ji h<>-i goiába r-epiag-a /entfío nós ir:-cin: goiaba rel-ver-nom/ ·entao rn)s fomos ver a goiaba'
18. (Gj) a-mumáw i zuká-haw / ls-a<..:abar ele matar-nomºr / 'acabeí de matá-lo'
,,

19. (Aw) i tó-tu -wo ?i-kiti topepírit a-túp / eu ir-nomº'-loc água-para jacaré
ls- ver 'quando fui para a água, vi um jacaré'
20. (Tb) kwesé xe só-u /ontem eu ír-cin.:/ 'ontem cu fui'
21. (Tb) kwesé xe r-ekár-i / ontem eu rel-prrn.:urar-circ / ·ontem me procuraram '

Chaman1os aten~ao para o fato de que, nos exe1nplos de pred ica~ ao
nao verbal , nao se pode con1 propriedade falar de sujeitos e objetos superficiai s. Neta está se1npre presente u1n sintagma relativo, em que o pronome
dependente ou um no1ninal pleno é interpretado corno agente ou paciente portanto como sujeito ou objeto inicial-, n1as superficialmente é apenas o
determinante desse sintagma. Ele será interpretado corno agente ou paciente
de um estado (no caso de un1a ora~ao intransitiva básica) ou como paciente
de urna ac;ao (no caso de un1a orac;ao transitiva básica).
O exa1ne pouco atento da predica~ao nao verbal nas línguas em questao aponta para urna situac;ao sui-generis , que a pri1neira vista permitira pen4

É preciso salientar que no nível superficia l urna orac;ao dependente pode se apre-

sentar sob forma nominal ou adjetiva. Será nominal se se constituir em termo da
predi cac;ao verbal principal; e adjetiva se constituir predica~ao secundária. Comparese, em Portugues : quero teu sofi·i111e1110 e quero que sofras. Para os objetivos <leste
trabalho, nao é necessário aprofundar a 4uestao.

193

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL
l

sar em constru<;5es ergativas: como os marcadores pessoais nao verbais pronomes depende11tes - apresentam um único paradigma para referentes
desempenhando o papel semantico de agentes ou de pacientes de estados ou
a<;5es, aparentemente fica configurada a situa<;ao característica das línguas
ditas ergativas, qua! seja, a de tratamento semelhante a objetos e sujeitos
5
intransitivos (básicos, ressalte-se, já que nao há nessas constru<;oes sujeitos
e objetos superficiais). No entanto, para se poder falar em constur\:ao ergativa é necessária ainda outra condi<;ao, qual seja, a de tratamento específico
(ergativo) para os sujeitos transitivos.
Voltemos, entao, aos exemplos com ora<;oes transitivas básicas (9, 10,
12, 13, 15). Nessas ora<;5es, o pronome dependente (determinante do sintagma relativo) nunca é interpretado como agente. E o agente, por outro lado, ou é hierarquicamente inferior ao paciente (nas ora<;5es independentes
sem CIRC topicalizada), ou nao está exp'resso (nas ora<;ces .em que CIRC é
topicalizada), ou é co-referencial com o agente da ora<;ao principal (nas ora<;5es dependentes).
Que mecanismos existem nas línguas Tupí para a expressao superficial do agente de urna ora<;ao transitiva básica inserida ou expressa em urna
predica<;ao nao verbal? Considerem-se as ora<;oes Tupinambá abaixo, que
apresentam correlatos formais em diversas outras línguas TG e também em
Aweti :
22. korite'"i kunha pitanga mo-mbak-i / depressa mulher crian~a caus-acordar-circ/
'depressa a mulher acordou a criam;a'
A

A

23. a-i-potar nde xe r-ub-a r-epiak-a /ls-pro3-querer tu prol rel -pai-nom rel-vernom / 'quero que vejas a meu pai'
24. a-1-potar xe r-ub-a nde s-eplak-a /ls-pro3-querer eu rel-pai-nom tu pro3-vernom / 'q uero que tu o vejas, a meu pai'

Os pronomes livres, no Tupinambá, apresentam um paradigma que
coincide apenas parcialmente como dos pronomes dependentes. Mas mesmo
no caso de itens nao coincidentes, é bastante confuso seu uso. Assim, ternos
ixe - xe para 'eu' , ende - nde para 'voce', etc. A única forma em que se
mantém a diferencá é a de 3 ~pessoa, que na verdade existe como pronome
unicamente na forma dependente i - s; sua forma livre correspondente é um
substantivo ou demonstrativo. De qualquer forma, outras línguas dispoem de

i

Harrison (1981) defende essa posi~ao para o Guajajára (TG), e D.Moore ( 197 ... )
afirma o mesmo, sem argumentac;ao, a respeito do Gaviao (T Mondé).

5
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dois paradigmas mais sistematicamente diferenciados para pronomes li vres e
dependen tes.
Classicamente,. considera-se que constru<;oes ergativas devem ser caracterizadas morfologicamente. Assim, no caso de haver em línguas TO dois
paradigmas distintos para pronomes livres e dependentes, se estes últimos
forem interpretados como for·ma oblíqua daqueles, poder-se-ia dizer que as
línguas que apresentam constru<;oes semelhantes as dos exemplos 22-24 do
(Tb) sao ergativas nessas consttru<;oes, pois as formas dependentes dos pronomes indicam sempre o agente de intransiti vas ou o paciente de a<;oes
(transitivas) ou de estados (intransitivas), enguanto as formas independentes
indicam sempre o agente de transitivas.
Entretanto, o exa1ne mais atento dos referidos exemplos do Tupinambá revela que o que realmente marca o papel semantico dos nominais numa
ora<;ao transitiva básica em predica<;ao nao verb'al nao é a forma do pronome
e sim sua ordena<;ao superficial e sua pertinencia ou nao ao sintagma relativo, de forma tal que a) o nominal que exerce a fun<;ao de determinante do
sintagma relativo é sempre inequívocamente interpretado como agente ou
paciente independentemente de sua forma, dependendo apenas do caráter
intransitivo ou transitivo básico da ora<;ao; b) se há um nome a esquerda do
sintagma relativo, éle é interpretado como agente; c) havendo um segundo
nome nessa posi<;ao, ele será interpretado novamente como paciente e ·será
sempre um pronome livre ou outro nome, destruindo-se com isso urna das
condi<;oes da constru<;ao ergativa. Comprove-s·e isso na ora<;ao abaixo:
25. (Tb) kwesé ixe Pero xe r-ekár-i / ontem eu (pac) Pedro (ag) eu (pac) relprocurar-circ/ 'ontem Pedro me procurou'

Assi m, os argumentos para considerar a existencia de constru<;oes rgativas em Iínguas Tupí até agora nao parecem muito convincentes. O que
realmente se verifica nessas línguas, como foi dito no início do trabalho, é
urna oposi<;ao clara e sistemática entre predica<;ao verbal e predica<;ao nao
verbal. Além disso, na nao verbal está sempre presente um sintagma relativo
- desempenhe ele fun<;ao predicativa ou nominal na ora<;ao. E mais: o sintagma relativo, segundo o que até agora se viu, apresenta urna restri<;ao fundamental, ou seja, nao dispoe de mecanismos formais para que seu determinante possa representar o agente de urna transitiva básica.
Passemos a urna situa<;ao distinta. Talvez nela se possa com mais propriedade falar em constru<;oes ergativas? Em várias línguas TO, como Ouajajara, Tapirapé, Asurini, Oyampi, Tupinambá, Tupí-Médio (sec.18), existe
um tipo de constru~ao, no chamado modo Jussivo (em que o objeto da ora~ao principal é ca-referente com o sujeito da subordinada), em que o nome
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que expressa o sujeito (agente) da subord inada ocorre no caso 'dativo' , e o
verbo dependente é. incorporado ao principal como objeto, tornando-se, o
verbo, intran sit ivo. lsso, aparenlerncnte, só acorre quando o verbo pri ncipal
(básico) é *TG uká r ' mandativo' (e que na estrutura superfi cial é e1n geral
descrito con10 sufi xo). Os exen1plos seguintes ilustram essa situa<;ao:
26. (Gj ) a-esak-kar ne-we I 1s-ver-mand pro2-dat/
27. (Gj) he r-esak -kar ne-we a'?e
do u voce me ver'

·mandei voce ver '

/pro l rel-ver-mand pro2-dat el e/

'ele man1

28. (Tp) Kurira a - ma - tarak-~1 kar o-a ti-we kami éa
3s-esposa-cla t cami sa/

•

/ Kurira 3s-caus-rasgar-mand

' Kuri ra mand o u a pró pria es posa rasgar a camisa'

29. (T b) jawár-a o-juká-ukár ixe-be
do u-me mata r a. onc;a'

/onc;a-nom 3-matar-m and ...,u-dat/

' man-

30 .(TM) ere-mbaacy rame nde peju-ukár 1agoari pupé paje ~ u pé? /2s-do r
quando vocc sopra r-mand 1agoari com pajé ao/ ' vocé manda o paj é te soprar
qu ando voce está doente'?'
3 1. (Oy) ia a-in l"1-oka Juau-pe

/cano a l s-fazer-mand Joao -dat/

' mandei Joao

faze r a canoa'
32. (Oy) Ju ~ u J: a o -inü-o ka e-upe / .J o ao canoa 3-fazer-mand l s-dat/

'Joao me

mando u fazer a ca noa'

Obse ve-se, po n~n1 . que es se tipo de cons tru ~fto ta1n bé1n nao pode ser
considerada ergativa, na rnedida em que nao há tratamento diferenc iado para
agentes de transi ti vas e de intransiti vas. O morfema 'dativo' marca indistintamente uns e outros, enqua nto o pac iente da transitiva nao tem 1n arca nenhuma.
Voltando, entao, ao sintagma relativo, chega-se aconclusao de que só
se poderia fa lar ern ergatividade no caso de haver u1na constru<;ao que expressasse formalmente o agente transiti vo, dentro desse sintagma, de modo
diferente daquele pelo qual é expresso o agente intransitivo ou o paciente.
Entre 1ínguas T upí, urna pe lo menos há - o Aweti - que uti1iza sistematica mente um mecani smo dessa natureza. Há no Aweti um niorfema pot
(comas realiza96es lpot - por - po) cuja func;ao exclusiva é preci samente
indicar que o detern1inante do sintagrna rclati vo é o agente de urna ora<;ao
transiti va bás ica. Con1pare rn-se, abai xo, os exemplos em 33-34 e 35-36:
33. a-túp

na tó-tu

•

•

/ 1s -ver pro3 ir-no mº'/ 'v i que ele fo i' ( li t: vi a ida de le)
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34. a-túp na ki y- tu /I s-ver pro3 matar-nomºr¡ 'vi que o 1nataram' (vi a matanc;a
dele)
35. a-túp na pot kf y-tu
mato u a o n~·a ' (vi a

ta '?w~ít

matan~a

/ J s-ver pro3 po t matar-nom01' o n<; a/ ' vi que e le

da orn;a por ele)

36. i pwáy i pot '?(1-a p-an /pro 1 chamar pro l pot co mer-no mºr-para/ ·chamaram-me para e u comer'

O nome que expressa o puciente pode vir antes ou depois do sintagma
relativo:
37. a-kwakúp 1l úp e po t túp-u
·quero que voce "'.'eja a meu pai'

/ 1s-querer

:1rel

pa1 . pro2 pot ver-nomº'/

,

38. it ati a-pwáy na po t mo?ék-ap- an ?in! i-ki ti /pro! esposa Is-pedir pro3
pot fazer-nnmº'-para rede 1-para/ ·pedí a minha mulher para ela fazer rede para
mim'

Vemos, nesse tipo de ora~ao con1 pot, cun1pridas as duas cond i ~oes
necessarias para se considerar a ex istencia de crgatividade: tratamento sirnilar de suje itos intransiti vos e objetos, ern oposi9ao a suje itos transi tivos.
Reconhe9a-se que é un1a sitLia9ao bastante rcstrita cssa em que ocorreriam
const ru~oes ergati vas e n1 A wet i. Por outro lado, urna hipótese alternati va
tal vez pudesse explicar igua lmente bern essas constn.1\6es se m que se prec isasse apelar para a de ergati vidade: o n1orfen1a pot sria ne la interpretado
corno prefixo intransiti vador genérico6 . Destarte, o pronome dependente nao
representaría o agente de urna ora~ao nao tran sitiva e si1n intransit iva. Nao
pretendemos explorar tal hipótese aquí , mas parece-nos que ela ta lvez trouxesse problen1as inesperados, no sent ido de exigir regras necessariamente
ordenadas, situa\ ao nao prev ista pela Gramática Re lacional.
Várias questoes se colocam, a partir da co n s tata~ao de urna constru~ao, <ligarn os, "ergativa' e rn urna língua Tupí: Qual a origern do 'ergativo'ou
·agentivo' pot em Aweti ? A constru ~ao corn poté idiossincrática ou pode ser
6

Harrison ( 198 1) o fe rece essa explic.:acrao para a oc.:orrenc ia de puru em Guajajara
em orac;oes como o des iderati vo wer, quando o verbo é transitivo : he-ho-we I s-gowant · 1 want LO go ', ne- puru-esak-wer /zepe he-reli¡; 2s- people-see-want /withou
satisfac.:tion/ l s-with respec.:t to 'yo u wanted to see m'e, but co uld n 't'. O autor considera essa construc;ao co m puru corno instanL·ia típica de Antipassiva, "um trac;o
rec.:onhecido co mo caracterbtico de 1í11~u . 1-.. '" 1111 •.:r~ a l ividade".
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rastreada em outras línguas do mesmo grupo? Haveria elementos suficientes
para levantar a hipótese de um proto-Tupí com estrutura oracional ergativa?
Nao ternos a pretensao de responder cabalmente a nenhuma dessas questoes
no presente trabalho. Mas gastaríamos de chamar a aten<;ao para alguns fatos
interessentas, recorrentes em diversas línguas Tupí-Guaraní.
l Jm de tais fatos é a existencia ne tas. de um morfema, que no T upínambá a presenta a forrr1a poro (poro - por - po ), chamado por Lemos
Barbosa ( 1956) "prefixo de classe superior", em oposi<_rao a mbaé "prefixo
de classe inferior"; segundo ele, esses dois morfemas ocorrem "necessariamente com todo verbo transitivo que nao tenha outro objeto direto", e que
assim se torna intransitivo. Seguem .exemplos disso em Tupinambá e em
Aweti:
39. (Tb)

"

a-i-pysyk

1s-pro3-segurar

eu o seguro

1s-gente-segurar
1s-coisa-segurar

eu seguro (gente)
eu seguro (alguma coisa)

a-?ú X
a-por-?ú

is-comer X
l s-gente-comer

comí X
como.gente

a-kar- ?ú

l s-coisa-comer

comi (intr)

· a-poro-pysyk
a-mbaé-pysyk
40. (Aw)

(sou antropófago)
(trans)

Também em constru<;ao nao verbal pode ocorrer poro em Tupinambá,
com o mesmo sentido:
41 . (Tb)

xe poro-ausub
pro 1 gente-amar
xe poro-ausub-a pro 1 gente-amar-nom

sei ou costumo amar
meu amor aos outros

Observe-se que quando o predicado com poro está em forma nao verbal o determinante do sintagma relati vo formado é interpretado como Agente. É um ponto de contato, portanto, coma constrw;ao "ergativa"com pot em
Aweti, que pelo menos nao torna de todo descabida a hipótese de origem
comum para os dois morfemas. Muito trabalho se faz necessário, contudo,
antes de se poder afirmar taxativamente qualquer coisa nesse sentido.
Por outro lado. no próprio Tupinambá, assim como por exemplo no
Karitiana (da família Arikém) e em outras línguas Tupí, encontram-se certas
constru<;oes aparentemente com o m.e smo cognato, em que este dificil mente
poderia ser interpretado com o sentido genérico de "gente" que lhe é atribuído habitualmente, como mostramos exemplos seguintes:

j

42. (Tb) xe sy r-esé a-por-abyky /pro 1 mae rel -por 1s-por-trabalhar/ 'trabalho por causa de minha mae'
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43. poro-pysyk /poro-apanhar/ 'apanhar, tanto ca~a ou pesca'
44. a-só gui-por-epy-an /ls-ir l s-por-trocar-fut-nom / 'vou contratar ou resgatar'
45 . a-só apyab-a por-epy-an-a /1 s-ir homem-nom por-trocar-fut-nom/
' vou contratar comos índios'
7

46 . (Gj) ne-puru-esak-wer zepe he-rehe /pro2-puru-ver-passado em.vao prolpor / 'voce queria me ver mas nao pode '

No Sateré (ou Mawé, m~ i s pt~opriamente) há a seguinte construc;ao
·como morfema po, sem interpreta<;ao por parte do pesquisador:
47. (St) e-po-?i nik to /2 imp-po-quieto/ 'fiq ue quieto !'

No Karitiana o uso de put (put - pur - pu) parece bastante sistemático,
e o morfema nao pode absolutamente ser entendido como "gente" genérico:
48. (Kt) i pu?u pan owa
/ 3 pu.comer neg 1nenino/ 'o menino nao come'
(compare, sem pu: uy u / l pi comer/ ' nós co memos')
49. uyya i popi anuk ?i p uy pur?u pat /nós 3 matar intenc pe1 xe 1pl
pur.comer para/ 'vamos matar peixe para comer'
50. uyya otu mu ta pur?u tay I 1pl banhar acabar enfático pur.comer fut/enf/
'já tomamos banho, vamos comer!'

Nos exemplos precedentes, de di versas línguas, parece mais razoável
pensar que o morfema sob considera<;ao, em suas várias formas, esteja desempenhando a mesma fun<;ao agentiva que pot tao sistematicamente exerce
no Aweti.
De qualquer maneira, os exemplos até aqui apresentados mostram poro, em suas distintas manifesta<;6es, unicamente junto a formas oriundas de
verbos iniciai s. Mas há duas instancias intrigantes de poro em Tupinambá
(Lemos Barbosa, 1956), urna delas junto a um nome e a outra como raíz verbal, como sentido de 'usar':
51. (Tb) yporu-supe (i mo-kanhem-ukar-eym-a) /água. po~u ... etc/ ' nao permitindo que o dilúvio os destru ísse'

Compare-se a ora~ao 46 com esta outra, em que puru tem o sentido de 'gente': upuru-zuka a?e 'e le mata.gente (é assassino)' . Mas em 46 a i nterpreta~ao de puru
como gente é impossível, embo ra o autor fa~· a exatamente isso.
7
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52 . e-"i-poru-ukar ixe~be nde gÚyrapar-a /2i mp-pro3-usar-mand pro l-dat
pro2 an:o-nom/ 'deixa-me usar teu arco!'

O primeiro exe mplo parece fortalecer a hipótese de poru como mero
agentivo (ergativo?) norninal, desl igado de qualquer rela<;ao co1n verbos, e
portanto da hipótese de ser intern1pretado como intransitivados. Constituiría
o segundo nova pi sta para localizar a orige1n de tal 1norfema e1n urna forma
verbal ? Ou tratar-se-ia de dois morfemas nao relacionados semanticarnente?
Urna últin1<.1 considera9ao~ Nao sabemos se as raras instancias do referido morfen1a encontradas· nas análises disponíveis de línguas Tupí a que
ti ve1nos acesso para este trabalho se deven1 a existencia meramente vestigial
de um outrora produtivo pot agentivo, ou a urna pouco clara compreensao de
seu sentido e fun<;ao por parte dos pesqui'sadores, que os faria "esqueceremse" de regi.strá-lo e explicá-lo ...
De toda maneira, parece-nos que o fato de um morferna aparentemente agentivo poder ser vislumbrado nao apenas crn línguas da farn íl ia TupíGuaraní mas também em línguas marginai s ou fora dessa farnília como o
Aweti e o Sateré (Mawé), e ainda ern urna língua de outra famíl ia Tupi, como o Karitiana, é quando menos indício de nao ser absurda a hipótese de um
proto-Tupí com construc;oes ergativas, pelo menos na situa9ao específica
.
aqui discutida.
Por ora. a rneu ver, a única evidenc ia concreta de algo que poderia ser
interpretado corno ergatividade em línguas Tupí é fornecida pela língua Aweti, com seu agentivo pot.
Chave das a brev1a~oes usa das
aºe
benef
caus
c1rc
dat
dir
enfat

aeo ente
benefactivo
causativo
ci rcunstancial
dativo
direcional
enfático

s
2s
3
l pi
2pl
2imp
l/2s

ful
fut/enfat
intenc

futuro
futuro enfático
intencional
locativo
mandati vo
nega<;ao

As
Aw
Gj

loe

mand
neg

J

Gn

Ka
Kb
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1 ª pessoa si ngular
2 i! pessoa singular
3 ª pessoa
1i! pes so a p1ura1
2 i! pessoa plural
2 11 pessoa imperativo
l ª pessoa sujei co quando
objeto é 2 11 pessoa
Asurini
Aweti
Guajajara
Guaraní
Kamayurá
Kayabi

'\
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nom
nomºr
pac
pass
prol
pro2

pro3
rel

nominal
nominalizador ·
paciente·
passado
pronome dependentc 1 ª pessoa
pronome dependente 2 !!. pessoa

Kt
Oy
Pt
St
Tm

Karitiana
Oyampi
Parintintim
Sateré
Tupina111bá
Tupí-Médio

pronome dependentc 3 !!. pessoa
relacional

Tp

Tapirapé

Tb
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TRONCO TUPÍ
Família Jurúna

Modo e aspecto no verbo em Juruna
Cristina Martins Fargetti

(Universidade Metodista de Piracicaba)

Em juruna 1, há a categoria de 1nodo, com di stinc;ao entre real is e irrealis, marcada no verbo por sufixos. Há também a categoria de aspecto, com
di stin9ao entre Perfectivo e Imperfectivo (Habituál e Contínuo), expressa por
partículas. O Imperfectivo Habitual também pode ser expresso pela
reduplica9ao por s ufix a~ao no verbo.
1. CATEGORIA DE MODO
1. 1. INTRODU<;AO

Nesta se9ao será tratada a categoría de modo e, conforme a interpreta9ao proposta, a distin9ao de tempo em juruna decorre da marca~ao de modo
e aspecto.
A oposi9ao tripartida "passado-presente-futuro" nao é um tra90 universal da linguagem (Lyons, l 979). Nao é de estranhar, portanto, que muitas
línguas nao categorizem essa oposi9ao. Ainda segundo Lyons, o tempo gramatical é urna categoría deitica, e é, por isso, urna propriedade da senten9a,
·do enunciado. A característica principal da categoría de tempo é poder relacionar o tempo da a9ao, do acontecimento ou do estado referidos na sentenc;a
ao momento do enunciado, que é o "agora".
Para o tempo gramatical, várias caracteriza~5es sao possíveis. A direcionalidade do tempo da natureza (antes - agora - depois) pode nao ser relevante na análise do te1npo nas línguas (inclusive, em contraponto a Lyons,
nem sempre o tempo é visto como linear). Há várias dicotomías possíveis
como, por exemplo, passado x nao passado, presente x nao-pres~nte, próximo x nao-próximo x remoto (cf. Chung e Timberlake, 1985, para urna abordagem detalhada de cunho tipológico).
A "futuridade" é urna no~ao em que se cruzam as distin96es de modo
e de tempo. Afirma96es sobre ocorrenc ias futuras sao necessariamente· base1

Língua Tupí, família juruna Uuntamente com o xipaya), falada pelo povo juruna,
do Parque Indígena Xingu, Mato Grosso. É urna língua tipicamente SOY, posposicional, tonal (dois tons fono lógicos - aqui marcados somente os tons altos), com
espraiamento da nasalidade aesquerda (cf Fargetti, 2001 ).
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ad as em eren<; as. predi<;oes ou intenc;oes · do fal ante e nao no seu
conheci1nento do fato. Em línguas e n1 que se reconhece um te1npo futuro,
este é en1pregado em sente n9as c·on1 in1plica96es 1nodais (shall e \Nill do
ingles, por exe1nplo).
1.2. MODO EM JURUNA

Em ju runa, nao há 1narca<;ao, no verbo. do te1npo passado e do tempo
presente. O futuro. contudo, é indicado pelo verbo no 111odo irreal is. Poderia
ser di to, portan to. que a 1íngua aprese nta a d i s tin~ao futuro x nao-futuro.
( 1)

'

,,

Baruzi ka"i bi w'f
Baruzi ontem chegar
"Baruzi chet?.ou
o ntem" 2
....
,

(2)

Baruzi w'f
Baruz i chegar
"Baruzi chega"
,

(3)

Baruzi v/f
anu
Baruzi chegar as p
"Baruzi está chegando"

No exemplo ( 1) observa-se o verbó no ,,,,modo real is, indicando urna ac;ao já acorrida, confirmada pelo ad vérbio ka1bi "onte1n". Caso o ad vérbi o
nao esti vesse presente, co1no no exen1plo (2), a senten<;a poderia ter o sentido de "Baruzi chega". Con1 a n1arca de aspecto anu , co1no no exen1plo (3), a
senten9a exprime un1a a9ao no passado (c f. ''Aspecto'', a seguir). No exemplo (4) a seguir, o verbo aparece no irreali s, com o morfe ma -a. E1n verbos
que tem real is em -u, este é substituído por -a no irrealis,
,

(4)

kahu kade w·i'-a
amanha
cheuar-irr.
....
··c hegara, amanh-a "

(5)

al(
pakua ixÚ
menino banana comer
..O menino comeu banana"

2

Dr. Baruzi é médico professo r da Escola Paulista de Medicina, e lidera há mais de
trinta anos um programa de assisténcia médica aos índios do Xingu.
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,

(6)

'

l= ixa

na e=be

a

hi te

2s-comer l s 2s=dat ·fa lar rep 3s
"Eu vou comer vocc - di sse para ele"(T ex to K1wd/- '·so l") 3

•

No exe1nplo (4),com o verbo no irreali s, a prese n9a do ad vérbio kahukade "a1nanha" i1nplica u1na ª\ªº fu tura. No exe1nplo em (5) o único
sentido possíve l é o passado . Já no exemplo e n1 (6), nao há dú vidas de que a
situa~ao a que se refe re o verbo é futura. Trata-se de urna arnea~a de antropofag ia, 9ue , con10 se soube pe lo restante da história,, nao se c un1priu . O
ve rbo ixu "co1ner" aparece e m ~ ua forrna no irreal is, ixa. O mesmo se dá no
~

exe1nplo (7)a., que é urna resposta

a pe rgunta e m (7) b.:

,

(7)a.

1xa

na he

comer Is. 3s
" Eu VO U come-lo"
,

(7 )b.

1xa

ka ne

,

pi txa

be, ali

comer interr peixe dat menino
"Vocé vai comer peixe, menino ?"

Pe la seme lhan9a de forma s, contudo. e ntre o verbo quere r, á. e a rnarca de irreal is pode-se pensar e n1 urna aná li sc diacrónica: o irreal is pode ter
sua origem justa rne nte no ve rbo "que re r". Re for9ando tal hipótese, Cornrie
( 1985 - pp. 44,45) afirma que "expressoes de refere ncia de tempo futuro
freqüente mente deriva rn diacronican1e nte de expressoes rnodais, isto é, de
deside ratividade, corno o ing lés will ". Assi1n,, e1n geral nas línguas, o futuro
nao seria marcado por urna di fe re n\:a de te rnpo, mas s im por urna difere n9a
de modo. Em juruna e ntao ha ve ria, co1no e m Dyirbal (segundo Comrie), por
um lado o prese nte e o passado marcados pe lo reali s e, por outro lado, o
futuro marcado pelo irreali s. Este, contudo, tcm urn sentido mais a mplo do
que o futuro, urna vez que co1npreende ta1nbé1n as formas reduplicadas dos
verbos no presente e no passado. Co1no pode ser obse rvado nos dados abaixo, no e xemplo (8), co mo nao há reduplica9ao, o verbo está no modo real is;
no exe1nplo (9), como há red u pi icac;ao, indicando a~ao reiterada, o verbo
encontra-se
no irrea l is.
,
(8)

an'f hi ap'I izaku

3

Esta é urna fala do sol , antropófago, amea\:ando um urahai (" 'juruna antigo" ) que
havia fi cado com o dedo preso em sua armadilha - um buraco com água na pedra
que se fechava aprisionando animai ~ .
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3s rep on~a/cachorro ver
"Ele viu orn;a"
,

(9)

,

,

,

esi du ap·f izaka-zaka

2p on~a ver-redupl
"Voces sempre véem onc;a(ou "V. véem onc;a mais de urna vez")"

O realis, segundo Comrie, refere-se a situa95es que estao ocorrendo
ou que já ocorreram e o irrealis refere-se as demais situa95es, como hábitos
gerai s (aí explica-se por que ele aparece na reduplica9ao por sufixa9ao em
juruna, urna vez que ela implica em a<;ao reiterada, freqüente), as que ainda
nao ocorreram, incluindo previs5es para o futuro. Contudo, em juruna o
verbo no Imperati vo vem no realis. Pensando-se que urna ordem remete a
urna a9ao nao realizada, deveria ser mar:cada como ptedi9ao (futuro), ou
seja, vir no irreal is. Contudo, pensando-se que o falante da língua tenha urna
forte expectativa de que as ordens sejam obedecidas elas poderiam ser marcadas no realis, como afirma<;5es sobre o presente e o passado. Segundo
Chafe (1995), em certas línguas (corno Caddo, por exemplo, língua falada no
sudoeste de Oklahoma, USA), tanto o futuro quanto o Imperativo podem ser
tratados como realis, ao invés de irrealis. Conforme Mithun (1995), a língua
Maricopa, do Arizona, tem reali s marcando o Imperativo. Muitas línguas
tem, inclusive, dois Imperativos: um no irrealis, mais polido, e outro no realis, mais forte, coercitivo. Em juruna, contudo, o Imperativo no real is é mais
polido, e o outro Imperativo, cuja forma lembra o irrealis, coma partícula á,
é mais coercitivo (cf. cap. IV). Ainda segundo Mithun (op. cit.),o Pomo,
língua da Califórnia, apresenta futuro no realis e no irrealis: no primeiro
caso, o falante tem certeza de que o fato ocorrerá, no segundo nao. Dessa
forma, pode-se questionar a validade da distin9ao mesma entre realis e irrealis; nesse sentido é Mithun (op. cit. , p. 386) que esclarece:
( ... ) em todas as línguas, eventos ou estados classificados como nao
realizados, aqueles que permanecem no reino do pensamento ou imagina9ao, sao abertamente distintos daqueles representados como realizados, tendo ocorrido ou ainda ocorrendo. As diferen¡;as nos sistemas
residem na aplica9ao da di stin9ao a vários contextos, a categoriza<;ao
de constru95es gramaticais individuais dentro de cada língua. Algumas diferen<;as podem resultar de usos especiais da distin9ao para
propósitos expressivos, tais como a classifica9ao de Imperativos como
realis para indicar certeza de urna realiza9ao imediata. Algumas podem partir de diferen9as no grau de probabilidade considerado necessário para marca9ao de irrealis, como no caso dos futuros( ... )
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Assim, a distin~ao .entre realis e irrealis permanece válida, mas devese atentar ao uso que cada língua faz · dela, que, como já foi mencionado,
pode variar. Pelo que foi demonstrado anteriormente, nao proponho qualquer
categoría de tempo para o juruna, mas sim a categoría de modo, com distin~ao entre realis e irrealis.
2.

CATEGORIA DE ASPECTO

2.1. INTRODU~ÁO

Para Lyons (op. cit.), há .ampla variedade de di stini;oes possíveis na
categoría de aspecto: iterativo (ou freqüentati vo), pontual (ou momentaneo),
habitual, etc (cf. Godoi, 1992 para amplo levantamento teórico, crítica e
proposta de análise). Para Lyons e Comrie ( 19.76); o aspecto, diferentemente
do tempo, nao~ categoría deitica .
Comrie (op.cit.), autor que será seguido aqui, propoe a seguinte
classificac;ao das oposic;6es aspectuais:
Perfectivo

Imperfectivo

Habitual
Nao-progressivo

Con¡tínuo
Progressivo

O Perfectivo indica urna situac;ao como um todo, sem ser dividida nas
partes que a comp6em. Ele é visto como indicando ac;ao completa, com comei;o - meio - fim, sem enfase, contudo, no fina~. Já o Imperfectivo marca
essencialmente a estrutura interna da s itua~ao. Exemplo de Comrie para o
russo (nessa língua o Perfectivo é marcado e o Imperfectivo nao):
(10) On procital (Pfv)
"Ele leu"
( 11 ) On cital (lmpfv)
"Ele esta va lendo, costumava ler"

O Habitual "descreve urna situa~ao que é característica de um período de tempo extenso, tao extenso que a situac;ao referida é vista nao como
urna propriedade incidental de um momento, mas, precisamente, como um
trai;o característico de todo um período"(Comrie, op.cit., p. 28). Exemplos
de Comrie:
(12) O policial costuma ficar na esquina duas horas por dia.
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( 13) Joao costumava .e screver poemas.

( 14) O templo de Diana costumava ficar ern Éfesus.
O Progressivo descreve a situac;ao em progressao, nao é sinónimo de
Impe rfectivo, urna vez que a distin~ao entre Progressivo e Habitua l é clara.
Exernplo de Co1nrie:

( 15) Joao está cantando.
O Nao-progressivo indica urna situac;ao con1 continuidade 1nas em que
nao há a no<;ao de progressilo. Algo con10:
(16) Joao canta.

2.2. ASPECTO EM JUR UNA
Em juruna , o Perfecti vo nao é n1arcado. e o Ttnperfecti vo recebe tres
marcas diferentes, que corres ponde m a formas inde pe nde ntes: anaana Habitual; hae - Progressivo; anu - Nao-progressivo.
A di stin<;ao e ntre Progressivo e Nao-progressivo, e1n juruna, corresponde a u1na di stinc;ao e ntre significados "até l ico" e "'télico"; o prime iro nao
implica urna situac;ao que te nha un1 fin1 e o segundo itnplica justarne nte urna
situa<;ao que tenha firn, e1nbora ambos i'n1pliqucm durac;ao. Comrie cita os
exemplos:
( 17)

Joao está cantando.

( 18)

Joao está fazendo urna cadeira. - télico

-

alélico

No exe1nplo ( 17), a s ituac;ao descrita nao in1plica necessariarnente em
um firn , já no ( 18), implica e rn utn firn , o té nnino da cadeira.
Em juruna, e m todos os paradigmas cole tados, anu te rn s ua contraparte alu para i' pessoa singular e 1· pessoa plural. Isto faz pensar que provavelmente anu/alu tenha sido ante ri orn1ente urna flexao de tempo passado,
devido, inc lusive, s ua caracte rística de télico - ac;ao que irnplica em um
final.
Segundo Comrie ( 1985, p. 15 ) "(. .. ) a localiza<;ao no ternpo (time) é
em muitas mane iras sernelhante a localizac;ao no espac;o, e as express6es
usadas nas línguas para localizac;ao no tempo (tirne) sao geralmente derivadas etimologicamente de express6es espacia is ( ... )". Assim, alu, aspecto,
viria dó de1nonstrativo alu, ''este" ou "eis'', e anu viria de ani' , de monstrati-

a
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vó "aquele", o que implica em espacialidade: maior o.u menor distancia de
quem fala. Isto, contudo,. contrariaria Lyons e Comrie, pois implicaría que o
aspecto seria categoria com urna base deitica, o que, como foi dito no início,
é característica do tempo e nao do aspecto. Mas, como já foi 1nencionado,
anu/alu provavelmente tenha1n sido urna flexao de tempo passado que passou a aspecto.
Os exemplos em juruna a seguir referem-se a situacroes específicas re•
almente acorridas como informante. A l p(excl.) refere-se a mim, a Tarinu
Seki, minha orie a seu filho. Havíamos feíto urna visita a Professora Lucy
,
entadora e amiga, em agosto de 1997, quando Tarinu e Yabaiwá estavam
hospedados em minha casa (cf. introducrao).
( 19) Txa udí zákú Lucy bé.
ir l p ver Lucy dat.
"Nós fornas ver a Lucy"

No exemplo ( 19) acima nao há qualquer marca de aspecto. O informante .refere-se a uina situa\ao já passada, concluída, urna vez que já havíamos visto a Profa. Lucy. Nesse caso, portanto, nao há dúvidas de que o verbo está no Perfectivo, urna vez que a situa\ÜO já ocorreu e pode ser vista
como urn todo.
(20)

Txa udí zákú Lucy bé alu.
ir
l p ver Lucy dat. asp
"Nós fornos ver a Lucy" (lrnpfv)

(21) Txa udí zákú Lucy be hae.
ir
1p ver Lucy dat. asp
"Nós fornas ver a Lucy" (lmpfv)

Embora o informante tenha dado a mesma traducrao para as duas senten~as (20) e (21) acima, que inclusive é a mesma para o primeiro exemplo
no Perfectivo, há, como se pode observar nos dados a seguir, claras diferen\as de significado:
,,

,

,

,

(22)

Kaibi udi Lucy zaku txa.
ontern l p Lucy ver ir
"Ontern nós fornos ver a Lucy"

(23)

* Kaibi

(24)

* Kaibi udí Lucy zákú txa alu

,,

,

,

,

,

udi Lucy zaku txa hae.

209

..

Atas do I Encontro I nternacional do GTLI da ANPOLL
,,

(25)

,

,

,

,

Kaibi udi Lucy zaku txa anu.
ontem 1p Lu cy ver
ir asp
"Onte m nós estávamos indo ver a Lucy"

Em (22) tem-se mais um exemplo do Perfectivo, trata-se basicamente
e m ( 19), com urna 1nudan<;a na ordem do objeto e com
do mes1no exemplo
,,
um advérbio, ka1bi "ontem''. Os exemplos (23) e (24) nao sao aceitos pelo
informante, so1nente o exemplo (25), co1n o aspecto anu foi aceito pelo informante, com a tradu~ao "Ontem nós estávamos indo ver a Lucy". Nao
. posso explicar por que o informante nao aceitou alu nesse
,, exemplo, mas
entendo porque nao aceitou hae: a situa~ao referida em ka1bi "ontem" era
urna situac;ao que teve u1n fin al, a visita a Lucy tenninou com nossa saída de
sua casa, portanto, nao fi camos lá indefini9amente, como hac pressuporia,
mas ficamos por um determinado período de tempo, o que anu/alu pressup6e, pois é té lico. Portanto, os exemplos (20) e (21), a luz do exemplo (25),
tema seguinte glosa: (20) "Nós está vamos indo ver a Lucy" (ai;ao com tempo determinado para ocorrer) ; (21) ·'·Nós está vamos indo ver a Lucy" (ac;ao
com tempo indeterminado - corresponde ao período em que estávamos a
caminho da casa da Professora Lucy)
(26)

Alí

"

,

kaibi ab'la hae

me nino o ntem cantar asp
"Onte m o menino estava cantando"
(27)

(28)

Lucy zákú udí txa alu.
Lucy ver J p ir asp
"Nós estamos indo ve r a Lucy"
Lucy zákú udí txa hae.
Lucy ver 1p ir asp
"Nós estamos indo ver a Lucy"

O exemplo
,, (26) mostra u1na ai;ao no passado, o que se eviden.c ia pela
preseni;a de ka1bi "ontem" , e tem um significado atélico: a ai;ao de cantar
nao tinha um termo, um ponto final , ocorria sem que houvesse para ela um
fim determinado. Já os exemplos em (27) e (28) tem a mesma di stin~ao de
(20) e (21 ), mas a ai;ao aquí situa-se no presente.
(29)

(30)

Lucy zákú udí txa á
hae.
Lucy ver lp ir querer asp.
"Nós estamos querendo ir ver a Lucy (hoje)"
Kaibi udí Lucy zákú txa á

•

hide, dáti udí txau.
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ontem lp Lucy ver ir querer quase mas lp ir-neg
"Ontem nós queríamo~ ver a Lucy, mas nós nao fomos"

•

•

O dado em (29),que inclui o verbo "querer", poderia ser traduzido por
"Hoje nós iremos ver a Lucy", pois há indica~ao de futuro, e co1no nao há a
previsao de um término para a a~ao, o aspecto é progressivo, hae. Com rela~ao ao exemplo em (30), a traduirao poderia ser ··ontem nós iríamos ver a
Lucy, mas nós nao fomos", com hide marcando a~ao nao concretizada.
Nos textos poéticos em juruna, em que o eu-lírico lembra-se de um
passado junto a sua amada, no qual er~ feliz e do qual sente saudades, nao há
a marca~ao do Imperfectivo. Os. textos todos vem no Perfectivo, demonstrando que as a~oes em questao ocorreran:i em sua completude no passado, e
no presente, quando o eu lírico lembra-se da amada. Isso também é observado em textos míticos como o do sol, o da lua e ó da serpente que deu origem
aos alimentos, q~e ocorrem todos no Perfectivo, pois remetem a um tempo
passado (aliás,, bem, distante).
,
,
(31) wariü hi p't'd'lku he
duro rep pegar 3s
,
"Pegou-o firmemente"(Texto Kuadl)
,

,

,

idja
idju
'e'a
3s-mae 3s-com. chorar
,
"A mae dele chorou junto com ele" (Texto Kuadi)
Os dados (31) e (32) acima, retirados de texto mítico ("Sol") apresenta_m o verbo com aspecto Perfectivo, como havia sido mencionado acima.
Em textos descritivos, como aqueles que versam sobre pe~as de artesanato e
sobre aves (incluindo seus hábitos alimentares), há urna grande ocorrencia
do Imperfectivo Nao-progressivo (anu) e do habitual (anaana). Isso porque
tais textos apresentam verbos estativos em grande quantidade, que em geral
situa~oes habituais, com anaana.
ocorrem com ,anu, e verbos que
, indicam
,
(33) yadadari laünanaha 'i 'a ixu anu
tucano
planta(esp.) fruta come asp
"Tucano come fruta de 'laünanaha' "
(32)

,

,

'

,

'

(34) dutaha
pe auyaha he yadadañ la' 'i'panu anaana
ajuntar-se asp
3s-comida ? ter-nom loe tucano
"Onde tem comida deles os tucanos sempre se ajuntam"

No exemplo (33), o verbo descreve urna a~ao contínua mas nao progressiva, de sentido télico, por isso a ocorrencia de an.u (trata-se da descri-

21 1

..

Atas do I Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL
~ao

de urna ilu stra~ao). No exemplo (34), o verbo descreve urna a~ao habitual, por isso ,a ocorrencia
de anaana.
,
,
(35)

balala

iya una

ka

anu

kara

marreco musgo (fezes dorio) procurar passar a asp
"O marreco ficou procurando musgo"

Este exemplo (35) assemelha-se exeinplo (33 ), em que ocorre o aspecto Contínuo Nao-Progressivo, por referir-se o verbo a urna a~ao coma previsao de um
final.
,,
,
, ,
(36)

ip'ia

awa pare

iwaka anu

bonito tlauta(tipo) som
asp
"O som da flauta é bon ito"
I

,

,

Este ex~mplo mostra um verbo estativo, ipi'a "ser bonito", coma ocorrencia de anu, como já havia sido mencionado anteriormente. Note-se que a
marca de aspecto está be1n distante do verbo, o que comprova tratar-se de
urna forma l ivre.
3.

CONCLUSÁO

Para concluir, retomo o que foi <lito anteriormente e fa~o urna breve
compara~ao como xipaya. Em juruna, portanto, nao há a categoria de tempo, somente as categorias de modo (expresso por sufixos no verbo) com a
distin~ao entre realis e irrealis, e a categoria de aspecto (expresso por partículas ou reduplica~ao por s ufixa~ao no verbo) coma distin~ao entre perfectivo e imperfectivo.
Em xi paya Rodíigues ( 1995) tarnbérn postula modo real is e irrealis
para os verbos terminados em -u e -a respectivamente, no que a língua se
assemelha ao juruna. Contudo, ela postula a exi stencia do futuro como urna
categoría no xipaya, analisando como futuro modal a ocorrencia do verbo no
irrealis mais o verbo sa "querer". Provavelmente a dife ren~a de forma entre
o irrealis e o verbo "querer" tenha levado Rodrigues a análise em questao,
contudo é de se pensar se também em xipaya -a do irrealis nao teria vindo de
sa "querer".
Em xipaya, Rodrigues (op.cit.) demonstra a existencia de anu e he
com sentido aspectual e modal. Eles teriam, segundo ela, o sentido '•verdadeiramente/real mente". O morfema he do xipaya poderia ser analisado como
a forma que correspondería a hae em juruna, embora o contexto de ocorrencia nao pare~a ser o mes1no. Rodrigues cita vários exemplos com he mas
eles poderiam ser analisados como diferentes de aspect0, urna vez que o
sentido parece ser de locativo. Talvez em épocas passadas o xipaya tenha
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tido a diferen<;a entre Progressivo e Nao-progressivo como no juruna. Essa
hipótese seria interessanté de perseguir _em um estudo comparativo das duas
línguas com vistas a u1na análise diacrónica.
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TRONCOTUPf
Família Jurúna

O fenomeno da tematiza~ao em Xipaya
Carmen Lúcia Reis Rodrigues

(Uni versidade Federal do Pará)

1.INTRODU~ÁQ

O objetivo principal deste trabalho é apresentar os recursos utilizados
em Xipaya (Tupí) para marcar o tema do enunciado, o que se está denominando de temati za~ao. Nesse sentido, tratamos por tematiza~ao o que Creissels (1995, p. 216) considera como os procedimentos que as línguas colocam
a disposi~ao do falante que permitem marcar os elementos temáticos; o que
alguns autores denominam de topicaliza~ao.
O termo tema é usado aqui para o que determinados lingüistas definem como "aquilo sobre o que se fata", em oposi~ao ao rema "o que se diz
de algo" (cf. Fernandez, 1994, p. 197). As terminologías tema e rema, no
sentido que estamos usando, sao substituídas por alguns teóricos por tópico e
comentário, respecti vamente (cf. , por exemplo, Mallinson & Blake, p. 151).
Embora os termos tema-rema e tópico-comentário sejam usados por vários
autores para tratarem de casos semelhantes, alguns lingüistas usam a mesma
terminología para analisarem fenón1enos distintos (cf. Ilari, 1992, p. 35-36).
A variedade de uso dessa terminología na literatur~ lingüística é mencionada, por exemplo, por Ilari (op. cit.) e Mithun ( 1992, p. 16).
O tema acorre, normalmente, em Xipaya no início da ora~ao. Essa posi~ao pode ser ocupada também pelo sujeito, considerando-se a ordem básica
dos constituintes na ora~ao (SOY). É possívej termos a mudan~a da ordem
SOY para OYS, SYO e OSV. Essas duas últirnas (SVO .e OSV) ocorrem
marcadas, como é o caso da ordem OSY que será mencionada neste
trabalho.
Segundo Creissels (op. cit. p. 216-217), em certas línguas é comum
encontrar enunciados que, em sua realiza~ao, nao apresentam nenhum indício da articula~ao tema-propósito (tenza-renza). Em outras, isso acorre de
maneira mais ou menos sistemática, como é o caso do Japones em que o
morfema wa topicaliza (ou seja, assinala como temático) o constituinte nominal que o precede. Podemos dizer que esse é o caso também do Xipaya,
visto que o tema pode apresentar-se ora 1narcado ora nao marcado.
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O ele mento temático, em Xipaya, ocorre normalme nte no início do
enunciado 1 seguido do morfemajady 2 . Porém, como veremos adiante, considera-se que há outros nlecanismos na· língua usados para marcar o sintagma
com func;ao de te ma da orac;ao.
2. TEMATIZA<;ÁO DO SUJEITO
Nos exemplos (1 ) a (4) há a tematizac;ao do sujeito marcada pelo
morfemajady, imediatame nte após esse constituinte.
1.

súlja
jady
wári wi ·
mulher TEMA caxiri beber
Lit: 'A mulher, bebeu caxiri'
'A mulher bebeu caxiri '

2.

tydai jady
du
3PI ·TEMA encontrar
Lit. : 'Eles, o encontraram'
'Eles o encontraram'

de
OBJ

3.

una jady
byja he
IS TEMA cantar MOD
Lit.: 'Eu, estou cantando'
'Eu estou cantando'

4.

enaena jady
neu
vómito TEMA mau cheiro
'O vómito está fedendo'

.
Em (5) e (6), além da marca de te ma, há também o pronome independente, representando o sujeito gramatical , correfe rencial ao tema.
5.

ty jady
ty e-akíri
anu
3S TEMA 3S PF-cortar MOD
Lit: 'Ela, eta está cortada'
'El a está cortada'

1

A esse respeito, Lyons ( J 990, p. 139) afirma que « os processos aos quais diversas
_ línguas recorrem para a tematizac;ao de urna determinadJ expressao consistem freqüentemente em colocar essa expressao no ink io ao invés de colocá-la no meio ou
no final do enunciado." (traduc;ao nossa).
2
Além de marcar o tema do enunciado, esse morfema apresenta outra fun~ao na
língua, quando aparece precedido do verbo, que nao será tratada neste trabalho.
(

2 15
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iitonia
jady
ty
jabata dáku .a nu
nome próprio . TEMA 3S.
rede
lavar MOD
Lit.: 'A Antonia, ela está lavando a rede'
'A Antonia está lavando a rede'

· 6.

Li e Tompson ( 1976) denominam esses tipos de construc;6es de "sujeito duplo", ao analisaretn exemplos do Japones, Koreano, Mandarin e Lahu.
Segundo esses autores, as constru<;6es "sujeito-duplo" sao típicas de línguas
a tópico-proe1ninente. Porém, para Hagege ( 1978), o que Li e Tompson consideram como enunciados a ''sujeito-duplo", trata-se simplesmente de constru<;6es que apresentam um tema e um sujeito.
Considera-se como outro recurso para rnarcar a tematiza<;ao do sujeito
a co-ocorrencia de duas fonnas pronominais na ora<;ao;uma forma independente e outra forma dependente.
eta eta
na he
lS
tomar banho
I s MOD
Lit.: 'Eu, estou tomando banho'
'Eu estou tomando banho'

7.

una.

8.

ty
wia
da
anu
3S
chegar-IR 3s MOD
Lit. : 'Elas, virao'
'Elas virao'
~

E necessário mencionar que as construc;oes (7) e (8) poderiam ser realizadas na língua apenas com urna das duas formas pronominais. Nesse caso,
acredita-se que nao há tematiza<;ao do sujeito da constru<;ao. Assim, é possível termos:
·
9a.

una

etaeta
he
Lit. : 'Eu estou tomando banho'

9b.

etaeta na
he
Lit. : 'estou tomando banho'

lOa.

ty

wia

anu

lOb.

wia

da

anu ·

Lit. : 'Elas virao'
Lit.: 'virao'

3. TEMATIZA<;ÁO DO OBJETO DIRETO

O sintagma nominal com func;ao de objeto também pode aparecer tematizada na constru<;ao.
2 16
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11 .

[pakuii jady

[kuaza.d y

he

jaha] ] xu

banana TEMA sol
LOC REL comer
Lit: 'A banana, eu comi a que estava no sol'
'Eu comi a banana que estava no sol '

12.

sídja

jady

apy

tu

mulher T EMA cac horro morder
Lit: 'A mulher, o cachorro a mordeu'
'O cachorro mordeu amulher'

na
ls

de
anu
OBJ MOD

Em ( 12) o sintagma nominal com fun~ao de objeto di reto, ao ser tematizada, destoca-se de sua pos i~ao' habitual - ou seja, imediatamente antes do
verbo - para o início da ora<;ao acompanhado de jady. Ao mesmo tempo,
,
acorre a marca de objeto de no predicado.
O morfema de se faz necessário na ora<;ao, posposto ao verbo, quando
o objeto direto em terceira pessoa se distancia do verbo, confonne verificase em ( 12), e sempre que aquele constituinte nao aparece explícito na constru<;ao (cf. Reís Rodrigues, 1995), como é o caso de ( l 3a):
13a. sídja

wi

de

' Amulher o bebeu'

mulher beber OBJ
substituindo ( 13b):

wi
'A mulher bebeu caxiri '
13b. sídja wári
mulher caxiri beber

A temati za<;ao do objeto corn o morfe ma jady é um fenómeno pouco
produtivo na língua, sendo muito mais freqüente a tematiza<;ao desse elemento apenas através de sua posi~ao no início do enunciado e da presen<;a do
morfema de no sintagma verbal :
14.

11-111e

l s-GEN

hú.ka tutú

na de
l s OBJ

roupa lavar
Lit.: 'M inha roupa, eu a lavei'
'Eu la vei mi nha roupa'

15.

lJª
sau
na de
água querer-N EG l s OBJ
Lit.: 'Água, eu nao aquero'
'Eu nao quero água'

Nas constru<;6es (14) e (15), a presen<;a do morfema de _é facultativa,
sendo portanto di spensável, já que o objeto nao está omi sso e nem distante
·.

2 17
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do verbo. Dessa forma, sua presen<;a justifica-se, nessas ora<;6es, apenas
como um recurso para tematizar o obje to.
Em ( 16) e ( 17), o sintagma no minal com a fun<;ao de tema encontra-se
antes do sujeito:
xa
de
xu+a
l s-GEN comida IS. comer+IR OBJ
Lit.: 1 A minha comida, eu a comerei'
'Eu vou comer minha comida'

16.

u-me

17.

ziap.a 11ie

etúka

una

tuká111a, sawázi

matúxi
de
pajé GEN arco
crianc;a CAUS+q ueimar OBJ
Lit: 'O arco do pajé, a cri anc;a o queimou'
'A crianc;a queimou o arco do pajé ' .'

Nota-se que nos dois exemplos ac ima, assim como em ( 12), a tematiza<;ao do sintagma objeto foi marcada pela mudarn;a da ordem básica SOY
para OSV.
4.TEMATIZA<;AO DO OBJETO INDIRETO (DATIVO)

O sintagma com fun<;ao de objeto indire to, cuja posi<;ao habitual é após o verbo, quando está te matizada, ocorre geralmente no início da ora<;ao
seguido da marca de te ma j ady, conforme ( 18) - (20):

jady

18.

ese

19.

ty ze
jady
pyza
kua ány
senapy
ze
3S DAT TEMA canoa dar DEM homem DAT
Lit: 'Para ele, (ele) deu a canoa aquele homem'
'Ele deu a canoa aquele homem'

tukája kua
lexcl.
DAT tema
flecha dar
Lit: 'Para nós, (ele) deu a flecha'
'Ele deu a fl echa para nós'

ze

20 . .Jtídja jady xíta
padikú nu-1nabya
ze jady
kua
de
mulher TEMA peixe pegar// 3retl.-fi lho DAT TEMA dar OBJ
Lit.: 'A mulher (te111a), (ela) pegou o peixe e a seu fi lho (tema), (ela) o deu'
'A mulher pegou o peixe e deu a seu filho'

No entanto, pode acorrer no início da ora<;ao (2 1) ou entre o sujei.to e
o objeto (22) sem estar seguido de jady.
21.
uzudy ze senapyi
majaka kua

2 18
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senapy-1
lPI
DAT homem+pl. ·mandioca dar
Lit: 'Para nós, os homens deram mandioca'
'Os homens deram mandioca para nós'

'

22.

una sawázi ze
etúka
kua
lS crian9a DAT comida dar
'Eu, a crian9a, (eu) dei comida'
'Eu dei comida a criarn;a'

S. TEMATIZA<;ÁO DO COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
O complemento circunstancial também pode ter fun~ao . de tema. Nesse caso, ocorre geralmente no início da ora~ao como morfemajady, embora

possa também apresentar-se sem esse morfe¡na (26).

.

23.

kaukáde
jady
1
ta
aman ha
TEMA lgen 1r
'Amanha, nós vamos para a ilha'

24.

máxi

25.

lJª

26.

wa

.

ja ka na JUZC
ilha
LOC

jady udy jawyhu
hoje
TEMA lPI triste
'Hoje, nós estamos tristes'

..

jady
ty
água LOC TEMA 3S
Lit.: 'Na água, ele está'
'Ele está na água'

he

anu
MOD

pyza
pi tu
beira dorio LOC canoa parar
'
'Abeira do rio, a canoa parou'
'A canoa parou a beira dorio'

he

anu
MOD

6. TEMATIZA<;ÁO EM NARRATIVAS

Ressalta-se que é muito comum a freqüencia do morfema jady no
início de urna narrativa, como observou-se nos textos coletados, o que parece
anunciar o tema do discurso. Para ilustrar esse fenómeno, segue abaixo
trechos de dois textos:
27a. ziapa

jady

wady tade

se

padikadika
padiku-a-dika
pajé
TEMA doente SUB l inc pegar-1R-IT
Lit.: 'O pajé (te111a), quando estamos doente, (ele) nos pega'
'Quando estamos doente, o pajé nos pega.
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b. se-sámy

padika.

tade

wya

. padiku-a
I inc-espírito
pegar
CON vir
Ele pega nosso espirito. E ele ve m.
c. páru
kua
wári
wi
beiju dar
ca xrn
beber
(Nós lhe) damos beiju e e le bebe caxiri .'

d. tade du ty 0
sc-sámy
kua se-ze
LTEM
3S l inc-espírito. dar I inc-DAT
Lit. : Aí, e le dá nosso espírito para nós.
Aí, ele nos devo lve nosso espírito. ( ... )

O texto acima trata do ritual feito p~ lo pajé para curar as pessoas doentes. Logo no início da narrativa, o termo ziapa 'pajé' aparece tematizado,
o que pressupoe ser esse o tema central , a partir do qual se desenvolverá o
discurso.
No texto apresentado, a seguir, a informante relata os motivos que a
fizeram deixar o antigo lugar, próximo a Cachoeira Grande, onde morava. A.
narrativa inicia em primeira pessoa, com a temati za~ao do pronome una. No
entanto, no meio da narrati va (28d), outro elemento é tematizada, o que
também é comum acorrer no discurso.
28a. una jady
xa anu
u-aka
hedí
IS T EMA sair f\.100 ls-casa LOC
Lit. : 'Eu (te ma), sa í de minh a casa.'
' Eu saí de minha casa.

b. adji u-aka matúxi sa
índio (Kayapó) l s-casa CA U-queimar querer
'Os Kayapó queriam queimar minh a casa.'

c. jaba de na du xa

anu

LCONS Uaha de du ) Is
sair
Foi por isso que eu partí .( ... )

d.

adji

ty

jady

use

MOD

saú

índio (Kayapó) TEMA 3S l exc querer-NEO
Lit. : 'Quanto aos Kayap6 (tema ), eles nao querem nós ( lá).
Os Kayapó nao quere m nós (lá).

e.

jaba de

na

du xa use

aka

LCONS Uaha de du) Is
sair I ex'<; casa
Foi por isso que e u parti de nossa casa. ( .. .)
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7.·coNCLUSÁO
De acordo com . o que foi visto nesta apresentac;ao, o elemento
temático aparece geralmente no lnício do e nunciado, seguido ou nao do
morfema jady. Poré1n, quando a tematizac;ao do sujeito ou do objeto nao
aparece marcada por jady, outros recursos sao usados na língua para marcar
a temati zac;ao desses e lementos. No caso do dativo e do complemento
circunstancial , a temati zac;ao pode ser marcada apenas pela posic;ao desses
elementos esquerda do verbo. A presenc;a ou ausencia de jady no elemento
temático tal vez .ten ha relac;ao co1n os diferentes graus de tematizac;ao na
língua.

a
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TRONCO .TUPf
Família Mawé

A voz inversa em Sateré-Mawé
Dulce Franceschini

(Universidade do Amazonas)

INTRODU<;ÁO

A língua Sateré-Mawé _é faláda pelo povo de mesmo nome que habita,
há mais de 400 anos, a regiao do Tapajós-Madeira (Baixo-Amazonas). O
teritório Sateré-Mawé foi demarcado pela FUNAI em 1982 e compreende
788.528 hectares situados entre os Estados, do Pará e do Amazonas. Nesse
território, chamado Andirá-Marau, vivem cerca de 7.000 (sete mil) SateréMawé. Nao existe um recenseamento da popula\:ao Sateré-Mawé que vive
fora desse território. Muitos Sateré-Mawé vivem em comunidades rurais e
nas cidades mais próximas da área indígena (Maués, Barreirinha e Parintins)
e em Manaus. Existem também algumas comunidades Sateré-Mawé no rio
Madeira, no município de Autazes, nao sabemos, entretanto. qual é o total
dessa popula<;ao.
A língua Sateré-Mawé foi _classificada por Aryon D. Rodrigues
(1984/85) como urna família a membro único do tronco TUPI. Essa língua
apresenta muitos tra\:os morfossintáticos comuns as línguas da família TupiGuarani. Neste estudo, pretendo abordar a questao da voz inversa em SateréMawé, antes, porém, farei urna breve exposi<;ao sobre seu sistema verbal.
O SISTEMA VERBAL SA TERÉ-MA WÉ

A partir de critérios morfossintáticos podemos distinguir duas principais classes de verbos 1 em Sateré-Mawé, os verbos de estado e os verbos de
processo.
Os verbos de estado sao uniactanciais2 e apresentam sempre urna
constru<;ao inativa. Os verbos de processo podem apresentar urna constru~ao
ativa ou inativa. Considero, entretanto, como sendo típica dos verbos de
processo, a constru~ao ativa. A partir dos índices de re·Ja~ao que sao prefixa1

O termo verbo é usado para designar o lexema verbal e seus afixos.
Verbos uniactanciais sao verbos que apresentam somente um actante; Gilbert Lazard (1997: 209) define os actantes como sendo "os termos da constru~ao, nao os
seres ou as coisas que designam. Os actantes sao as unidades que fazem parte do
plano morfossintático: seja os termos nominais, seja os índices actanciais integrados
ou associados a forma verbal" (tradu9ao minha). ·
2
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dos base verbal, podemos classificar os verbos de processo em dois grupos,
o dos verbos médios que sao uniactanciais e o dos verbos ativos que sao
biactanciai s 3.
A constru~ao ativa e a inativa se distinguem por apresentarem diferentes índices pessoai s e diferentes índices relacionais prefixados ao verbo.
Enquanto que a constru~ao ativa apresenta os índices pessoais da série A
(ativa) prefixados ao lexema verbal, a constru~ao inativa apresenta os índices
pessoais da série 1 (inativa).
Série A
Série 1
1
llncl.
lExcl.
2
2pl.
3nao corref.
3corref.
3nao corref.Pl.
3corref. PI.

a-

u-

waurueewe- - ewei- 5
<l><I>- - to<!>- - i 'atuta' atu- - te' ero-

auru
·4

eei- - <l>toi 'atuta' atu-

Os índices relacionais prefixados ao verbo indicam sua orienta~ao e
seu aspecto lexical. Os índices de rela~ao da constru~ao inativa, prefixados
as bases verbais estativas, indicam urna orienta~ao atributiva. Os índices de
rela~ao da constru~ao ativa indicam urna orienta~ao ativa (verbos ativos biactanciais) ou média (verbos médios - uniactanciais). Segundo a compatibilidade dos lexemas verbais com os diferentes índices de rela~ao, podemos
ag~upá-los em diferentes subclasses:
l.
Verbos de Estado: compatíveis comos índices da voz atributiva.
II.
Verbos Ativos: compatíveis comos índices da voi ativa.
111. Verbos Médios: compatíveis como índice da voz média.
Cada urna dessas classes divide-se e m duas subclasses de acorde com
o aspecto lexical do verbo. O aspecto lexical é marcado nos verbos de estado
e nos ativos pelo emprego de diferentes índices de rela~ao que indicam urna
mesma orienta~ao do verbo e, nos verbos médios, pelo emprego de diferentes constru~oes (cf exs. 7 e 8).
3

Considero aqui somente os termos da actancia primária (cf Bernard Pottier,
1985:50-57).
4
A ambigüidade que poderia ser causada pela homonímia existente entre os prefixos
pessoais 2sg. e 2pl. da série inativa, é evitada pelo emprego de diferentes alomorfes
do índice de rela~ao prefixado a base verbal (ver exs. 3 e 4 abaixo).
5
Os alomorfes pessoais variam em fun\ao da classe do verbo
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Verbos

Indices de Rela~ao

Verbos de Estado ( u11iacta11ciais).
Verbos de Estado 1
Verb~s de Estado 11. l
11.2
Verbos Ativos (biacta11ciais)
Verbos Ativos 1
Verbos Ativos 11
Verbos Médios (u11iacta11ciais)
Verbos Médios 1 e lI

Índice da Voz Atributiva
6
-he- - -e-

-i- - -cl>-h- - -s- ou -h- - -cl>Índice da Voz Ativa

-ti- - -i- - -<!>-heÍndice da Voz Média

-re- - -to- - -el>-

Exemplos:
1) ConstrufiiO /nati va
l.l) Verbos de Estado 1: compatíveis conr o índice atributivo 1 (-he- - -e-):
(1) u -' he - saika
· 11.+Atr.l+ ser forte
"Eu sou fo rte."

l.2)Verbos de Estado 11.l:compatíveis como índice atributivo 11.1(-i· - -cp-):
(2) u - 1
- po:ro
l L+Atr.11. l + ser velho
"Eu sou velho"

1.3) Verbos de Estado Il.2: apresentam urna
do lexerna (h- - s- ou h- - cp):
(3) e - hera
(4) e - sera

varia~ao

da consoante inicial

"Voces estao cansados."
"Voce está cansado."

2) Construr;iio Ativa
2.1) Verbos Ativos 1: compatíveis como índice ativo 1 (-ti- - -i-

--cp-):

(5) a - ti - tek
yty:
l A+ At.l+ cortar veado
"Eu corto o veado."

2.2) Verbos Ativos 11: compatíveis como índice

ativ~

II (-he-):

(6) a - he - waiT)
kurum
lA.+At.11 + aconselhar menino/rapaz
"Eu aconselho o menino."

6

Os alomorfes dos índices de relac;ao aparecem em distribuic;ao complementar no
paradigma pessoal do verbo; essa varia~ao é regular, isto é, todos os verbos de urna
mesma classe apresentam, com o mesmo prefixo pessoal, o mesmo alomorfe.
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Os verbos médios apresentam um único índice de . rela~ao para indicar
a voz média (-re- .... -to- ,.,. ·<!>-), mas assim como os verbos de estado e os
ativos, também podem s~r classificados em duas subclasses; essas duas subclasses se diferenciam por apresentarem diferentes constru<;6es pred icativas.
Enguanto que os verbos médios l apresentam urna constru<;ao sen1 verbo
auxiliar (cf. ex. 7), os verbos médios 11 apresentam o verbo principal nao
flexionado seguido do verbo auxiliar 'e flexionado (cf. ex. 8).
2.3) Verbos Médios 1:
(7) a

- re - ket
lA.+ Méd.+ dormir
"Eu durmo/ dormi."

2.4) Verbos Médios II:
(8) mtn
a - re - 'e
mergulhar 1A+ Méd .+ Aux.
"Eu niergulhei."

Podemos esquematizar o sistema verbal Sateré-Mawé da segui nte ma.
ne1ra:
VERBOS
Verbos de Estado

Verbos de Processo

~
V. Estado l V.Estado 11

V. Ativos

Ativos 1

Ativos II

V. Médios

Médios I

Médios II

A CONSTRU<;ÁO INVERSA

Como vimos na se<;ao anterior, a língua Sateré-Mawé apresenta dai s
tipos de constru<;6es verbais, urna inativa e a outra ativa. A constru<;ao inativa é típica dos verbos de estado, mas também dos nomes possuídos e dos
grupos posposicionais. Essa constru~ao se caracteriza por apresentar os prefixos pessoais da série inativa e índices relacionais específicos (cf exs. 1-4.)
A constru<;ao ativa é típica dos verbos de processo biactanciais e uniactanciais e caracteriza-se por apresentar os índices pessoais da série ativa e índices
relacionais específicos (cf exs. 5 - 8).
Os verbos de processo biactanciais e uniactanciais, no entanto, podem
também apresentar urna constru<;ao inativa. A partir das defini<;6es de PA YNE ( 1994) e de URA (2000), pode-se dizer que o emprego da constru<;ao
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inativa com os verbos biactanciais constitui, e m Sateré-Mawé, um sistema
de voz inversa.
Segundo Payne ( 1994: 316), e m te rmos semantico-pragmáticos, podemos nos refe rir a urna ac;ao a partir de um participante da hierarquía para
outro como indo em urna direc;ao direta ou inversa. Quando a ac;ao flui de
um participante A (agente) que apresenta um maior grau de topicalidade,
para um participante P (pacie nte) q ue apresenta um menor grau de acordo
7
com a hie rarquia ine re nte de topicalidade , entao obtemos urna situa~ao
direta. No entanto, q uando a situac;ao é invertida ou ne utra com relac;ao a
hierarquía ine re nte de topicalidade, essa sit.uac;ao é marcada e refe re-se a ela
como inversa . N·a situac;ao inve rsa, o participante P apresenta um grau relativamente n1aior de topicalidade do que o normal, P pode apresentar um grau
igual ou maior de topicalidade do que 9 participante A. Em termos morfossintáticos, a, construc;ao inversa, assim como a passiva, serve para marcar o
crescente gra u de topicalidade do participa nte P , mas se dife re ncia da construc;ao passiva, pois a proposic;ao pode continuar formalme nte transiti va e a
identidade do agente nao precisa ser necessariamente suprimida.
Segundo URA (2000), a construc;ao inversa apresenta as seguintes
propriedades:
1) A posic;ao do Sujeito (A) e do O bje to (P) sao invertidas;
2) O objeto (P) adquire algumas das propriedades do sujeito (A);
3) O sujeito (A) pe rde parcialmerite suas propriedades de sujeito, mas
pe rmanece como caso nominativo sem nenhuma preposic;ao ou pos.pos1c;ao.
As defini c;oes de voz inversa aci ma citadas resultam da interse~ao de
tres difere ntes pararncLros: (1) relac;oes gramaticais (sujeito ·e objeto), (2)
papel semantico (agente e pacie nte) e (3) papel prag mático (tópico) dos participantes do processo.
Em Sateré-Mawé, a construc;ao inativa combases verbais biactanciais,
apresenta todas as propriedades da construc;ao inversa citadas por Ura. Podese dizer que o emprego da construc;ao ativa e inativa com as bases verbais
biactanciais constituí nessa líng ua um siste ma direto/ inve rso8. O emprego da
construc;ao direta (=ativa) e inversa (=inativa) com essas bases verbais está
completame nte gramaticalizado em termos da hierarquía refe re ncial da pes7

Geralmente, o participante que apresenta maior topicalidade é o mais agenti vo, o
ma is animado, o mais individualizado, o mais importante localme nte ou globalmente, e/ou o mais previsível (cf. Payne, 1994).
8
Segundo Payne (1994), nas línguas da fa mília Tupi-Guarani , nas proposi~oes
transitivas, é a escolha dos prefixos pessoais (Série l ou Série 2), que constitui o
sistema direto/inverso.
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soa em Sateré-Mawé, isso significa que nao depende de urna escolha· do
locutor9 • Porém, quando A e P referem-se a terceira pessoa, o locutor poderá
empregar seja a constru~ao ativa/direta, seja a constru<;ao inativa/inversa,
conforme veremos mais tarde.
O emprego da constru~ao ativa/direta e inati va/inversa em proposi96es
independentes depende de fatores de ordern semantico-pragmática. Um desses fatores é a hierarquía referencial da pessoa. Essa hierarquía se estabelece
a partir do grau inerente de topicalidade das pessoas do discurso; nessa hierarquia o locutor apresenta um grau maior ( lExcl.AlO > 2P - ex . 10;
lExcl.P > 2A - ex.14; lP > 2 A - ex. 12) ou igual (1A=2P- exs. 16-17) de
topicalidade· que o interlocutor; o locutor e o interlocutor apresentam um
grau maior de topicalidade que a terceira pessoa. O participante que possui o
maior grau nessa hierarquia, independentell'}ente de seu papel semantico
(agente ou paciente), é indiciado no verbo. Se o participante A possui rnaior
topicalidade, de acordo com essa hierarquía, será indiciado no verbo e teremos, entao, o emprego da constru9ao direta / ativa; caso contrário, P será
indiciado no verbo e teremos o e1nprego da constru9ao inversa I inativa.
Hierarquía inerente de topicalidade: l > 2 > 3
As bases verbais biactanciais apresentam urna constru<;ao ativa quando denotam urna situa9ao direta, isto é, quando o termo de partida do processo é A. O termo A é indiciado no verbo e funciona também como sujeito 11 da
proposi9ao e o termo P como objeto. O índice relacional da constru~ao ativa
indica a orienta<;ao do verbo, istoé, a voz ativa 12•
(9) (uito) a - ti - hymu :t mi 'i
eu lA.+ At.I+ acordar 3sg.
"Eu o acordei (ele) ."

•

No exemplo (9), o índice pessoal a- "eu" funciona como um índice de
sujeito no verbo e mi'i "ele" como o objeto do verbo.
J

•

•

Segundo Spike Gi ldea, em comunica~ao pessoal, o fato do emprego de urna ou de
outra constrw;ao nao depender de urna esco lha do locutor, afastaria a hipótese de
termos nesse caso urna voz inversa; teríamos ali nao um caso de voz inversa, mas de
alinha111ento inverso.
10
A e P referem-se aos participantes Agente e Paciente da proposi\'.aO bíactancial.
11
Comrie (1989: 101 ) apresenta a seguinte defini~ao do sujeito : "the prototype of
subject represents the intersection of agent and topic, i .e. the clearest instances of
subject, cross linguistically, are agents which are also topics."
12
A voz ativa indica que o processo se realiza a partir do sujeito e fora del e (e/
Benveniste, l, 1966: 172).
,
9
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A primeira pessoa exclusiva apresenta sempre um maior grau de topicalidade do que a segunda pessoa (singular ou plural). No exemplo ( 1O),
ternos urna construc;ao direta, o participante A (uru-) está indiciado no verbo
e d participante P é o pronome pessoal en.
(10)

uru
- i
- hymu:t
lA·Excl. A+ At.I + acordar
"Nós te acordamos."

en
2sg.

A mudanc;a de orientac;ao do processo é indicada pela mudanc;a de
construc;ao; se a situac;ao é inversa, o participante P será indiciado no verbo e
o participante A poderá ser expresso na proposic;ao por um grupo nominal ou
por um prono1ne; em termos morfossintáticos, o verbo continuará biactancial
e A nao perderá totalmente suas proprieqades. de sujeito da pr0posic;ao, pois
poderá aparecer na proposic;ao sem receber nenhuma rnarca de caso (posposic;ao ). Na. constru<;ao in~ti va, o índice relacional indica a orientac;ao inversa
do verbo.
(11)

u - i - hymu:t
1l. + Inv. + acordar
"Acordaram-me."

(12) u - i - hymu:t
en
11. + Inv.+ acordar 2sg.
"Voce me acordou."

(13 ) aware
e - he - ekatu'u
cachorro
21 + Inv. + morder
"O cachorro te mordeu."
(14) en
uru
- <!> - hymu:t
2sg. Iexcl.I +Inv.+ acordar
"Voce nos acordou."

A posic;ao do termo que faz referencia ao participante A na proposic;ao
nao é pertinente, ele pode aparecer antes (e/ ex. 13 e 14) ou depois do verbo
(c.f ex. 12) ou, entao, nao aparecer na proposic;ao (c.f ex. 11). Nos exemplos
(11) a (14), o sujeito da proposic;ao é A e o objeto P, mas ao contrário da
construc;ao ativa, na construc;ao inversa P é também o tópico da proposic;ao.
No exen1plo (15), ternos .um enunciado imperativo negativo. Keenan
(1976), entre outros, afirma que aquele ao qual se dirige um enunciado imperativo é sempre o sujeito do enunciado. Pode-se dizer, entao, que em· (15), o
índice pessoal prefixado ao verbo e que faz referencia ao participante P, nao
é sujeito da proposic;a~, pois nao é o participante ao qual o enunciado é

o
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dirigido. O sujeito dessa propos i~ao é o pronome pessoal en que faz referencia ao participante A, ao qual é dirigid~ o enunciado. O sujeito perde, no
entanto, seu papel de tópico da propos i~ao; esse é assumido por P, ou seja,
pelo objeto.
( 15) u - i - 'auka tei 'o
(en)
<!>
-'e
11.+lnv.+matar Imp.neg. pr.2 3A/Méd.+ dizer
"Nao me mate, voce, disse (o macaco)."

Se A faz referencia a primeira pessoa do singular e P a segunda pessoa
do singular ou do plural, sao usados prefixos portmanteaux: moro- (1 ª Agente e 2ª sg. Paciente - ex. 16) e·moro-ho'o- (l ª agente e 2ª. plural paciente
- ex. 17). De acordo com Payne ( 1994), pode-se dizer que a situa~ao é inversa, poi s os participantes A e P apresentam o mesmo grau de topicalidade.
i

~

(16)

mo ro - hymu:t
1 - 2 · + acordar
"Eu te acordei."

( 17)

moro - ho'o - hymu:t
1 - 2 + pi. + acordar
"Eu acordei voces."

No entanto, quando os participantes A e. P fazem referencia a terceira
pessoa, a escolha de urna ou de outra constru<;ao dependerá de fatores pragmático- discursivos, conforme veremos a seguir.
Se os participantes A e P fazem referencia a 3ª pessoa, geralmente o
participante com 1naior grau de topicalidade inerente é o mais agentivo, o
mais animado. Segundo esse parametro, o participante A apiesenta um maior
grau de topicalidade inerente do que o participante P, portanto, a constru<;ao
ativa I direta é utilizada com 1nais freqüencia (ex. 18). Na constru<;ao ativa /
direta, o termo nominal A precede imediatamente o verbo e é correferente do
prefixo pessoal verbal.
13

( 18) hiro kat - ria
<!>
- tu
- 'u
cri an9a + pi.
3A. + At. I + comer
"As cri an9as comem cupua9u."

kupu
cup ua9u

Entretanto, se o participante P é o centro de interesse de um discurso
particular, emprega-se, entao, a con stru~ao inversa.
13

Por assimila9ao vocáli ca, o índi ce ativo I /ti/ se rea li za como !tul. Esse fenómeno
de assimila9ao vocálica é bastante freqüente na língua.
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Quando A e P nao possuem as mesmas propriedades semanticas (A=
animado e P = inanj.mado) nas proposi<;6es independentes que apresentam
urna constru<;ao inversa, a presen<;a do termo que faz referencia ao participante A é obrigatória no enunciado e a sua posi9ao é pertinente, isto é, A
sempre precederá o verbo; a posi<;ao do termo P, no entanto, é variável; o
termo P pode. aparecer antes ou depois do verbo, mas nao anteposto ao termo
A. O índice pttssoal prefi xado ao verbo da constru9ao inativa / inversa faz
referencia ao participante P e é correferente do termo nominal P.
(19) hirokat - ria
neke
i - i - 'u
pyru
criam;a + pi.
dem.
3I. + Iriv. +comer muito
"As crian9as comem muito aquele (da casca fina). " Ou
"Pelas cri am;as, aquele é mui to comido ."

O enunciado ( 19) foi extraído de urna conversa. Neste momento, os
interlocutores fala vam sobre o cupua<;u; como o cupua9u é o centro de interesse do discurso, a constru<;ao inversa é empregada. O demonstrativo neke
faz referencia ao participante P, que é o cupua<;u; P também se encontra indiciado no verbo pelo prefixo pessoal de terceira pessoa (i-). O participante
A, hirokatria, aparece na pr6posi<;ao, anteposto ao participante P. Pode-se
dizer que tanto o participante P, quanto o participante A sao topicalizados
nesse enunciado, mas enquanto que o participante A possui urna topicalidade
inerente devido as suas propriedades semanticas (agente, animado) e que sua
posi<;ao no enunciado indica sua topical idade, a topicaliza9ao do participante
P acorre através do emprego da constru<;ao inversa e depende de fatores
pragmáticos, isto é, sua topicaliza9ao ocorre por ser o centro de interesse do
di scurso. Pode-se dizer que no enunciado inverso, o pa-rticipante P apresenta
um grau maior de topicalidade do que o participante A, embora os dois estejam topica!izados.
Nos exemplos (20) e (21), A e P também apresentam propriedades
semanticas diferentes; em (20), P aparece anteposto ao verbo e em (21), posposto.
(20) mi ' i rietap i - i - nuri
3sg.
casa
31+ Inv.+ fazer
"Ele faz/ está fazendo a c asa."
(21 ) mi ' i
i - i - nuri rietap
3sg. 3I+In v.+fazer casa
"Ele fa z/ está fazendo a casa."

Os exemplos (22-24) nao sao aceites pelos falantes; a agramaticalidade destes exemplos resulta: em (22), da posi9ao do termo nominal que faz
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referencia ao agente (A) - posposto ao verbo; em (23), .da ausencia do termo nominal que faz referencia ao agente e, em (24), da posi9ao do termo
nominal que faz referencia ao participante P, isto é, anteposto ao termo nominal A.
(22)
(23)
(24)

* rietap
* f)etap
* f)etap

Í - Í 1 -

mi ' i

., .

nUf)
nuf)
1 -

m1 1

1

nuri

No entanto, se os participantes A e P possuem as 1nesmas propriedades semanticas (animado), a posi9ao dos termos A e P nas propos ic;oes independentes que apresentam a constru9ao inversa é pertinente. Quando a constru<;ao inversa é utilizada, o termo P precede o verbo e o termo A é anteposto
ao termo P, ternos: Agente + Pac iente + Verbo; e o prefixo pessoal é correfe'
rente do termo nominal P.
(25)

mi ' i -: ria
surara
i - i - pytyk
soldado 31.+ Inv.+ prender
3 +pi
"Por eles, o soldado foi preso." ou
"Eles prenderam o soldado."

Pode-se dizer que no enunciado (25), assim como nos enunciados (20)
e (21), os participantes A e P apresentam um certo grau de topicalidade. O
termo A apresenta urna topicalidade inerente e por essa razao, precede o
. termo P no enunciado; sua posi9ao no enunciado indica sua topicalidade. Já
a topicaliza9ao do participante P ocorre pelo emprego da constru<;ao inativa /
inversa.
Urna mudan9a na ordem dos termos A e P no enunciado (25), alteraría
sua interpreta<;ao, como podemos observar no exemplo (26)!
(26) surara mi ' iría i - i - pytyk
"Pelo soldado, eles foram presos." ou
"O soldado os prendeu."

No entanto, se a constru<;ao ativa / direta é utilizada~ o termo A deve
entao preceder o verbo e a posii;ao do termo P é va riá vel. A posi9ao dos
termos no enunciado poderá ser: Agente + Verbo + Paciente ou Paciente +
Agente + Verbo. No exemplo (27), o tenno nominal que faz referencia ao
participante A está coindexado ao índice pessoal prefixado no verbo. O termo P pode aparecer posposto ao verbo (ex. 27) ou anteposto ao termo A (ex.
28). A diferern;a entre (27) e (28) é que em (27). o participante P nao está
topicalizado e em (28), P é topical izado pela sua posi<;ao no enunciado.

?31

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

(27) surara
<!>
·- ti
- pytyk mi' iria
soldado
3A.+ At.l+ prender 3pl.
"O soldado os prendeu (eles)."
(28) mi' iría
surara
<!>
- ti - pytyk
3pl.
soldado 3A.+ At.1+ prender
"Eles, o soldado os prendeu."

A diferenc;a em termos de topicalizac;ao de P entre um enunciado que
apresenta a construc;ao in versa (cf exs. 25 e 26) e um enunciado em que o
termo nominal P ocupa a posic;ao inicial (cf ex. 28), está no grau de topicalizac;ao de P. Enquanto que a topicalizac;ao de P pelo emprego da construc;ao
inversa, faz com que P possua um maior grau de topiéalidade do que A, a
topicalizac;ao de P pelo seu deslocamento ~ esquerda, nao o faz superior a A
em grau de topicalidade; enguanto que em· (25) e (26), P apresenta um maior
grau de topicalidade do que A, em (28), A apresenta um maior grau de topicalidade do que P.
CONCLUSA O

A alterac;ao entre a construc;ao direta e a inversa em Sateré-Mawé implica urna mudan e; a morfológica no verbo; ocorr~ urna mudanc;a do índice
relacional (índice da voz ativa > índice da voz inversa) e também do prefixo
pessoal (índice pessoal ativo > índice pe.ssoal inativo). Quando A e P referem-se a diferentes pessoas do discurso, o emprego da construc;ao inversa é
controlado pela hierarquía referencial da pessoa que opera na língua, nao
depende, portanto, de urna escolha do locutor. No entanto, se A e P referemse aterceira pessoa, a construc;ao inversa é empregada_nas proposic;oes independentes, quando o participante P é o centro de interesse do discurso.
Na construc;ao inversa em Sateré-Mawé, o termo P (objeto) adquire
algumas das propriedades que o termo A (sujeito) possui na construc;ao direta; enquanto que na construc;ao direta o termo A é indiciado no verbo e funciona como tópico do enunciado, na construc;ao inversa, o termo P será indiciado no verbo e apresentará um maior grau de topicalidade do que A, isto é,
P assume a func; ao de tópico no enunciado, 111as nao a de sujeito. Apesar de
perder algumas de suas propriedades de sujeito, o termo A nao perde sua
func;ao de sujeito na construc;ao inversa.
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TRONCO TUPI
Família Mundurukú

Paralelismos morfossintáticos entre Mundurukú e
Tupí-Guaraní
Dioney Moreira Go1nes

(Laboratório de Línguas Indígenas - UnB)

FLEXÁO RELACIONAL
Há prefixos relacionais orientando o funcionarnento do siste1na 1ingüístico do Mundurukú. Na literatura sobre línguas indígenas brasileiras,
tem-se cha111ado de " prefixos relacionais"_,1norfe1nas que, na descri9ao de
Rodrigues ( 1990b), "n1arcarian1 a contigüidade ou a nao-contigüidade de urn
genitivo antes de un1 norne, un1 sujeito antes de un1 verbo descritivo, u111
objeto direto antes de u1n verbo transitivo e de un1 norne antes de u1na posposis:ao, ou seja, un1 dependente antes de urn núcleo." De urn 1nodo geral,
nornes, verbos e posposi95es con1parti lha1n essa propriedade flexional. En1
outras palavras, tal processo n1orfossintático, co1n alta freqüencia de ocorrencia, consiste na 1narca9ao da dependencia de u1n detenninante (um nome
dependente) e1n rela9ao ao núcleo de urna construs:ao sintática, por 1neio de
prefixos flexionais acrescentados ao núcleo. O norne te111 como detenninante
o seu possuidor; o verbo intransitivo, o seu sujeito; o transitivo, o seu objetó;
e a posposi9ao, o objeto desta.
Os relacionais estao presentes e111 algun1as das línguas a111azonicas do
tronco Tupí e da fa1nília Karíb, alén1 de estare1n sendo qonsiderados elernentos 111uito antigos do tronco Macro-Je (Rodrigues, 1999). É, portante, u1n
fen6111eno presente e111 1ínguas das diversas fa1n íl ias. Ao lado da fa1n ília
Tupí-Guaraní, do Mawé e do Tuparí no tronco Tupí, está o Mundurukú.
Desta língua, será destacada a ocorrencia dos relacionais nos contextos de
predicados verbais.
FAMÍLIA TUPÍ-GUARANÍ E LÍNGUA MUNDURUKÚ:
PREFIXOS RELACIONAIS
U1n dos argumentos que sustentarn a interpreta9ao dos prefixos aqui
referidos con10 relacionais no Mundurukú é o parentesco que essa língua te111
co111 as de1nais do tronco Tupí, e1n particular con1 as línguas da fa111ília Tupí-
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Guáraní 1• Un1 breve panora1na dos 111orfen1as relacionais na língua Tupinainbá auxiliará a análise que se faz dos n1es1nos na língua Mundurukú, ressalvadas as características intrínsecas desta últin1a.
Segundo Rodrigues ( 1996), todos os non1es, verbos e posposi96es da
língua Tupinan1bá opera1n co1n tlexao relacional, estando divididos e1n duas
classes n1orfológicas de acordo corn a distribui9ao dos alon1orfes de cada
111arcador. A classe 1 apresenta g. para contíguo e i- para nao-contíguo, e a
classe 11 ten1 r- para contíguo es- oo /- para nao-contíguo. Sao apresentados
abaixo exen1plos en1 que o n1arcador de contigüidade (CNT) e o 1narcador de
nao-contigüidade (NCNT) ocorrern con1 verbos intransitivos ( 1, 2, 3) e con1
verbos transitivos (4, 5, 6, 7) (de Rodrigues 1996: 58-59):
J. né
r-úr-e111e
a-0-juká
u11nván
(voce CNT-vir-SUf3.J 1su.1-30B.t-n1atar já.passado)
'quando voce veio, eu já o tinha n1atad6' (Anchieta 1595:21 v)
2.

r-én-i
(de.co1nprido aldeia-ARG CNT-estar.sentado-CIRC)
'a aldeia está assentada ao co111prido' (Anchieta 1595:43)
opukúfJo

táfJ-a

3. t-úfJ-a ( . .)
0-?ekatwáfJ-a
0-kotí
s-én-i
(HUM-pai-ARG CNT-n1ao.direita-ARG CNT-para.o.lado.de NCNTestar.sentado-CIRC)
'e le está sentado a n1ao direita do pai ' (Araújo 1618: 15)
4. koro1110 -~Jé r-epják~i
(logo eu CNT-ver-CIRC)
' logo n1e veen1' (Anchieta l 539:39v)

5. koro11u> s-epják-i
(logo ncnt-ver-circ)
'logo o veen1 ' (Anchieta l 539:39v)
6. koro1110 ~jé né 0-juká-lv
(logo eu voce CNT-n1atar-CIRC)
' logo eu te 111 ato' (Anchieta l 595:39v)
7.

korí

i-juká-w

1

Evidencias lexicais e fono lógicas entre Tupí-Guaraní e Mundurukú encontram-se
em Rodrigues ( 1978).
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(hoje.futuro NCNT-rnatar-CIRC)
'hojeo 1natan,1' (Anchieta 1595:39v)2
Segue abaixo a reprodu9ao de urna tabela apresentada por Rodrigues
(2000), co111 a distribui9ao dos prefixos relacionais, a qual serv irá de base
para posterior con1para9ao con1 o Mundurukú: 1. 'o detenninante precede
irnediatarnente o detern1inado', 2. 'o detenninante está deslocado ou 0111itido
e é diferente do sujeito da ora9ao', 3. 'o detern1inante é o sujeito da ora9ao' ,
4. 'o detenninante é un1 ser hu111ano indefinido' 3 :

Classe la
-akál)
'cabec;a'
1. eakága
2. iakál)O .
3. oaká{¡a
4.

naká{JO

Classe lb
,
-posal)
're111édio '
,
eposaga
. ,
tposaga
,
oposaga
,
1110SOIJG

(Tabela 1)
C lasse lla Classe. llb
,
-esa
-ú/J '
'pa¡. '
'o/ho'
,
resan
rú/Ja
,
· sesan
tújJa
,
oesan
oújJa
tesón
tú/Ja

C lasse lle
-u 'lúfl
'flecha '
ru'lújJa
su'lújJa
ou 'lújJa
nu'lú/Ja

Classe lid
-ekúj
cu1a
rekúja
sekúja
1

•

'

oeki~ja

ekúja

· E1n Mundurukú, há duas classes 111orfológicas de palavras, que se dis- ·
tingue111 pelos alon1orfes de prefixos que ten1 fun9ao análoga a dos relacionais do Tupina1nbá, un1a en1 que a contigüidade do detenninante é 111arcada
por e- e a nao-contigüidade por i-~ a outra con1 d- para a contigüidade e tpara a nao-contigüidade. Veja1n-se os exe1nplos abaixo:
8.

Pedro Joao o' gu-wedao
i-tayxi
eju
(Pedro Joao 3sa NCNT.CAUS-transar.PRf NCNT-esposa PO.co1n)
' Pedro fez Joao transar com a esposa dele (Joao). '

2

Nao serao ele1nento de co1npara<¡:ao outros dois prefixos relacionais 1nencionados
por Rodrigues ( 1996). "Un1 deles tem os alomorfes m- - .fJ- para a classe I e t- oo eoo [perda da vogal inicial} para a classe 11 e assinala que nao há determinante expresso sintaticamente, 1nas há u1na rela9ao de dependencia co1n seres hwnanos em
,.
,..
geral (1110 ?1r < 111-po ?1r 'colar usado pelas pessoas ', moras~¡ < 111-poraséj 'danc;ar de
gente', t-eté ' corpo hwnano', t-eiké-á/3 'entrada de gente' , t-of3aké 'diante de gente'); o outro tem a mes1na forma nas duas classes, o-, e indica que o determinante é
identico ao sujeito da ora9ao principal (o-po ?Ír 'seu próprio colar', o-eté 'seu próprio corpo')." ( J.996:59-60)
" Os paradig1nas das classes estao exemplificados com nomes no caso argumentativo. Nao estao sendo apresentados os alomorfes dos relacionais.
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9.

ayacat tox~w 0-tayx i

xeku

(aquela 111ulher capitao CNT-esposa)
' Aquela mulher é esposa do capitao.'

l O. t-0111

RJ-11111- 'a 'a 'am

011 wayo111 RJ-pu be

i-mu-om am

(NCNT-massa CNT-C/\US-cabe9a.IPRf eu tipiti CNT-CL2 PO.em NCNT-CAUS- colocar.IPRf CJ.flm)
' Estou en1bolando a massa para colocá-la no tipiti.'

11. kops iI o tl-oy

RJ-o 'om ·

(pium 1 CNT-sangue CNT-con1er.IPRF)
'Os pi u ns estao chupando 111eu sangue.'

12. kops iI 1-oy ,

RJ-o 'om

(pium .NCNT-sangue CNT-~omer.IPRF)
' Os piun s estao chupando o sangue dele. '

13a. daje

tl-akatkan

on kise-111

(porco.do.1nato CNT-cortar.IPRF eu faca-INST)
' Eu estou cortando o porco do mato co1n a faca. '

13b. dapse1n 1-akatkan

011 kise-111

(veado CNT-cortar.IPRF eu faca-INST)
'Eu esto u cortando o veado com a faca.'

14. o

1-akat

kise-111

( 1sa NCNT-cortar.PR r faca-INST)
'Eu o cortei co1n a faca.'

15. RJ-uk

RJ- 'a

Pedro d-uk

RJ- 'a

(ind-casa CNT-CL9 Pedro CNT-casa CNT-CL9)
' A casa é de Pedro .'

16. 1-uk

RJ- 'a

(ncnt-casa CNT-CL9)
'Casa dele'

A observa9ao desses exernplos revela de i1nediato utna correla9ao entre os 111orfe1nas relacionais do Tupinarnbá e do Mundurukú:
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(Tabela 2a) · Tupinan1bá

(Tabela 2b) Mundurukú

CNT
NCNT

CNT
NCNT

C lasse 1

Classe 1

0-

0-

1-

1-

Classe 11
rs-/t-

C lasse 11
dt-

1. De fato, os re lacionais da c lasse 1 do Mundurukú corresponde1n aos
da classe I do Tupinan1 bá. Os exen1plos (8) i-tayxi 'esposa dele' e (9) toxa·w
e-tayxi 'e~posa do capitao' confinnain ·essa assertiva no tocante aos 1101nes, e
os dados t-6111 .e-111u- 'a 'a 'a111 'en1 bolando niassa' e i-111u-i5111 'colocá-la' do
exe1nplo 1O de1nonstra1n a fl exao relacional nos predicados verbais.
11. En1 corrobora9ao a hipótese de teren1 d- et-, en1 Mundurukú, o valor funcion al dos prefixos relacionais do Tupinan1bá, fora1n arrolados os
exen1plos 15 e 16. Estes n1ostra1n a n1anuten9ao, no Mundurukú, do con1porta1nento típico de tuna subclasse de non1es do Tupin ~ 111bá. Essa subclasse
apresenta tres fonnas para tuna palavra:. 1. co1n possuidor indetern1inado; 2.
com possuidor contíguo; 3. con1 possuidor nao-contíguo. Isso corresponde,
respectivan1 ente, ao prin1eiro uso da palav ra para designar 'casa' (.e-uk 'a) no
exe1nplo 15, a Pedro d-uk 'a ta1nbén1 e1n 15, e a t-uk 'a e1n 16. Alé1n de uk 'a
/ duk 'a/ tuk 'a, foi encontrada, co1n o 1nesn10 con1po~ta1nento, a palavra op /
dop / top (flecha). Esses dois casos, 1nesn10 que únicos, refor9a1n a interpreta9ao de d- et- con10 n1orfen1as relacionais en1 Mundurukú, pois apresentarn
total correspondencia corn o Tupina1nbá. Ten1-se, ass in1 , u1n dado relevante,
que pennite pensar na fun9ao relacional dos 111orfe1nas e n1 questao.
111. Sobre a c lasse 11 , é i1nprescindível info rn1 ar que existe un1a regra
fonológica detern1inando a 1nudan9a de Id-/ e1n l t-1, se for ele precedido de
consoante. É o caso de l 3a e 13b, e n1 que daje dakatkan 'cortando porco do
1nato ' e dapsen1 takatkan ' corta ndo veado' apresenta n1 o 1nes1no 1no rfe1na
relacional de contigiiidade, e n1bora o contóide [bn1] de l 3b, a uton1atica1nente, 1nude Id-/ e1n lt-1 e c ríe un1a aparente 1narca9ao de nao-contigi.iidade.
IV. Rodrigues (1990a) suscita a hipótese de que a con1para9ao das palavras doy 'sangue ' e daxa 'fogo' (an1bas do Mundurukú) corn os respectivos cognatos em línguas de outras farn íl ias do tronco Tupí dernonstra que /di e lt-1 pode1n ter sido originahnente prefixos:
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V. "( ... ) in Tupinarnbá and in Old Guaraní, for instance, the sten1s -atá
' fire ' ( ... ) and -uwy ' blo9d ' are abstracted not only frorn the oppositive pairs
X r-atá 'X 's fire·'/ s-atá ' his fire ' -( ... ), but also fron1 con1pounds and
derivatives where the sten1s occur independently of any relational prefixes,
as in Tupinan1bá 1na 'lé-atá ' thing that has fire ' (Anchieta, 1595 :9), ( .. .) Old
Guaraní a-je-1110-irwy 'r bleed rnyself (Ruiz de Montoya, 1876.:401 /395)."
(Rodrigues 1990a)
O problen1a que se coloca para a análise de Id-/ e /t-1 ern Mundurukú é
que, s incronicarnente, afora as palavras para casa e flecha, nao se pode tratálos si1nples1ne nte corn o prefixos. AQ contrário do Tupinatnbá, nao é possível
depreender as raízes -oy ' sangue' e -axa 'fogo' a partir da oposic;ao entre
contigüidade e nao-contigüidade. Alé1n disso, nen1 niesn10 en1 con1postos e
derivados ocorre1n exemplos independenten~ente: p. ex. 111u-dire111 ' n1olhar'
(causativo + estar.n1olhado). Nesse exe1nplo, seria esperado 11ruire111 se houvesse plena correspondencia CO!ll a deriva9ao en1 Tupina1nbá.
Desse niodo, convé1n entender o Id-/ (CNT) variando con1 o lt-1
(NCNT) no a1nbito da 1norfofonologia, rnarcando t1111a referencia sintática, e
nao funcionando COITIO urn prefixo que é introduzido na palavra. Ressalvando-se a classe cornposta por uk 'a e op4 (' casa' e 'flecha', respectivarnente),
Id-/ e lt-1 fora1n reanalisados con10 parte da raíz na língua Mundurukú.
Assi1n, percebe-se que a n1orfossintaxe do Mundurukú aproxin1a-se da
do Tupinarnbá no tocante a tlexao relacional , evidenciado grau de parentesco
entre essas línguas do tronco Tupí.
Se em u1n primeiro 11101nento fo i f~ita tuna co1npara9ao entre o Mun. durukú e o Tupinarnbá, para entender a flexao relacional, neste 1no1nento,
recorre-se a língua Tapirapé. Esta é un1a língua da fa_n1ília Tupí-Guaraní
falada atualrnente por cerca de 400 pessoas, que vivem ao longo do rio Tapirapé, afluente rnatogrossense do Araguaia. Segundo Prac;a ( 1999:3), "é urna
língua bastante conservadora en1 rela9ao a rnorfologia: preserva 111arcas inorfo lógicas que e1n rnuitas línguas da rnesma fa1n_ília se perderarn, alérn de
possuir urna 1norfologia extre1namente elaborada." Sendo o Tapirapé pertencente ao 1nesn10 tronco ling üístico do Mundurukú (tronco Tupí), optou-se
por essa língua para reforc;o da análi se dos rnorfe111as relacionais e dos verbos estativos do Mundurukú. Tenta-se con1 isso un1a aproxin1ac;ao corn urna
língua nioderna, a fin1 de con1ple1nentar a análise iniciada corno Tupinan1bá
(língua antiga), que explica certas características do Mundurukú, e, subsidia-

4

Vários testes foram feitos a fim de se encontrar mais palavras dessa classe, porém
o resultado foi negativo até o mo1nento.
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riainente, refor9ar as evidencias que leva1n esta língua a pertencer ao tronco
Tupí.
De acorc;io con1 Pra9a ( 1999):
"Os tenias das palavras flexionai s distribuem-se e1n duas classes
1norfológicas, as classes 1 e 11, de acordo co1~1 os alo1norfes dos prefixos relacionais que utiliza111 . Essas classes nao se distingue1n sen1antica1nente. Os te1nas da classe 1, co111e9ados por consoantes ou por vogais, recebe111 os prefixos relacionais fJ- e i-, enquanto os da classe 11 ,
todos con1e9ados por vog~is, receben1 os prefixos relacionai s r- oo n- e
(h- - fJ-) 00 t-.
( ... )
J

Os te111~s da classe 1 sao 111arcados ·con1 fJ- quando precedidos por deterrninante . contíguo e con1 i- quando precedidos por detern1inante nciocontíguo. Já os ternas da classe ll 1narca1n co1n r- a presen9a de deterrninante
contíguo e co111 (h- - e-) oo t- a de deterrninante ncio-contíguo." (Pra9a
1999:23)
O exposto aci1na aproxi1na bastante o Mundurukú do Tapirapé. Para
tra9ar a correspondencia pretendida entre as duas línguas a respeito dos 111orfe1nas relacionais e verbos intransitivos estativos, transcreve-se de Pra9a
( 1999) os seguintes exe1nplos:
,

,

,,

;

"( 15) ypeko-0
mi i-aroaro
a-kop-a
pica-pau-ARG íOC NCNT-beleza 3COR-estar.dual-GER
'os dois pica-paus sao bonitos'
;

,

( 16) ie xe

,

,

,

0- 'yty

-pei-am
eu 1 CNT-lixo-varrer-INST
' eu tenho vassoura '

( t 7) a'egj' i-ywyrap§n
DEM

NCNT-arco
' ele tem arco'

( 18) né r-yj-1n ít
2 CNT-dente-pele
'Voce tem gengiva'
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(19)

a'é t-a'yt
ela NCNT-filhote
'eta (orn;.a) tem filhote' "(Prac;a· 1999:25-26)

Praya ten1 co1no assunto central de sua dissertayao ( 1999) os no1nes
con10 predicados na língua Tapirapé. Nos exe1nplos acin1a, ela 111ostra que
notnes torna1n-se predicados ao nao recebere1n caso argun1entativo, o qua! é
n1arcado por un1 sufixo obrigatório se os non1es estiveren1 exercendo.a fu n9ao de argutnento. ln1porta para estudo do Mundurukú a con1bina9ao no
Tapirapé entre pronon1es n1arcadores. de sujeito de prin1eira e segunda pessoas (xe e ne, respectivarnente) e a 1narca9ao de contigüidade (exen1plos 16 e
18), alén1 da ocorrencia de n1arca9ao de nao-coritigUidade, presente etn 15,
17 e 19 (terceira pessoa).
Prin1eiran1en_te, há e1n co111u1n entre este's exe111plos e ·os exe1nplos do
Mundurukú referentes a verbos intransitivos estativos a idéia de posse. Alén1
disso, é patente o paralelisn10 ·entre as línguas no que diz respeito adistribuiyao entre os prefixos relacionais (CNT e NCNT) e as pessoas verbais.
(Tabela 3)

Mundurukú
1
2
12
13
23

Tapirapé
,
xe
né
xané

o
e
wuy
oc e
ey

aré

pé

Segundo Praya ( 1999:29), os prono111es do Tapirapé no quadro acin1a
sao absolutivos e ocorretn, entre o utras fun9oes, co1no det-ern1 inantes de no1nes en1 fun9ao de núcleo de predicado existencial possessivo. A codifica9ao
da fu119ao si ntática desses prono1nes é real izada por nieio dos prefixos relacionais. O Mundurukú tan1bén1 trata os rnarcadores de sujeito do quadro
acima co1no absolutivos, pois sao identicos aos 1narcadores de objeto dos
verbos transitivos. Sao eles tan1bé1n detenn inantes dos verbos intransitivos
estativos, que traze1n a interpreta9ao existencial ou possessiva, tal con10 no
Tapirapé. Finaltnente, ta1nbé1n etn Mundurukú, a codifica9ao da funyao sintática dos 111arcadores de sujeito real i za~se por 1neio dos prefixos rela.cionais.
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TRONCO TUPI
Fa1nília Munduru kú

O sistema tonal de Munduruk(J revisitado *
Gessiane Lobato Picarn;:o

(Universidade da Colúmbia Britanica / MPEG)

INTRODU<;ÁO

Desde a publica9ao de Braun & Crofts ( 1965), pouco se te111 fa lado
sobre a fonol ogía de Mundurukú, espccialn1ente sobre seu sisten1a tonal. 1
E1n trabalhos subseqlientes, Crofts ( 1973. 1985) reafinna a proposta de que a
língua possui 4 nívei s de tonalidade: tres de t~ n1 (acento 1, ton1 alto~ 2, to1n
1nédio; e 3, to1n oaixo), e un1 de laringa liza9ao (acento 4). Pi canc;o ( 1997)
observa que o ·con1porta1nento fonológico dos tons de .Mund uru kú aponta
para un1 sisten1a tonal de, nao quatro, nias si n1 dois níveis contrastivos. Mais
tarde, Rodrigues ( 1999: 1 14) tan1bén1 sugere que a língua possui dois to1~s
c_ontrastivos, senda que " lo\N tone is sa id to be associated vvith glottal consonants and h igh tone is said to carry a n1essage ' n1any!tnost' ( ... )". Outros estudos sobre Mundurukú (Gon9alves, 1987; Angotti, 1998; Gon1es, 2000)
te1n-se concentrado 1nais en1 aspectos n1orfossintáticos, sendo o siste1na
tonal da língua geraln1ente ignorado . Quando tons sao 111arcados, por exe1nplo, Gon9alves ( 1987), seguen1 a proposta de Braun & Crofts ( 1965). Go1nes
(2000) justifica a ausencia de tons en1 seu estudo de predicados verba is afirtnando que estes ten1 carga funcional pequena. Ao contrário do que se acredita, tons en1 Mundurukú desen1penhan1 un1 papel in1port_ante na 1norfossintaxe da língua. Por exen1plo, Crofts ( 1985: 175) diz que e1n alguns verbos a
fonna no futuro distingue-se da fonna no passado so111ente pela n1udan9a no.

..

• A pesquisa para este trabalho foi realizada cotn apoio financeiro de UBC-HSS
Research Grant #L0-0024 concedido a Douglas Pulleyblank e com suporte técnico
da Área de Lingüística do Museu Paraense Emílio Goeldi. Eu gostaria de agradecer
as institui9oes Wenner-Gren e CN Pq pelo apoio fina nceiro a minha formac;ao academica na UBC; aos 1nembros do Projeto Tupi Con1parativo do Museu Paraense
E1nílio Goeldi; ao 1neu orientador, Douglas Pulleyblank e demais membros do con1ite de orientac;ao, Patricia Shaw e Henry Davis; e, finalmente, a Didier Demolin e a
Guy Carden .
1
Convenc;oes utilizadas no trabalho: (v) = tom alto; (v) = tom baixo; (y) = laringa lizac;ao; (v) = nasalidade. // O trabalho é voltado somente aos fatos relacionados ao
sistema tonal de Mundurukú, de 1nodo que processos fonológicos mudando outros
trac;os além do to1n nao serao indicados, a nao ser que tais info rma<yoes seja1n necessárias para a apresentac;ao dos dados.
)
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padrao tonal: o ce 'eu estavafficava' versus o ce~ 'vou ficar/ficarei·'. Nesse
caso, a inse r9ao de ~01n alto na pri1neira vogal da palavra verbal serve para
indicar, prin1eira vista, te1npo futuro. Isso seria urn indicativo de que tons
en1 Mundurukú poden1 ter fun95es gra1naticai s bastante relevantes con10, por
exe1nplo, 1narca9ao de te1npo. E1n línguas tonais, tons pode111 atuar cotno
itens lexicais por si próprios, isto é, iten s lexicais sen1 urna reali za9ao segn1ental (Werln1ers, 1973). Casos assi1n sao reportados e1n línguas con10 Tiv
'
...
(Pulleyblank 1986), Yorlibá (Awobuluyi, 1975) e Barasana (Go1nez-I 111bert,
2000). No entanto, essa é un1a área que está ainda por ser investigada e111
Mundurukú e nao se te1n co1no objetivo verificá-la neste trabalho.
Este trabalho visa den1onstrar que Mu'ndurukú possui u1n sisten1a tonal que contrasta so1nente dois tons, alto (A) e baixo (8). Sua tono logia destaca-se principalinente pelo co1nporta1nento dual de tons A e B, alén1 de
polaridade tona l. Yoga is laringalizadas éon1porta1n-se SÍ!Ti ¡larn1ente as vogais niodais (11ao laringalizadas) de ton1 baixo, o que co1nprova que laringaliza9ao ern Mundurukú pode ser dissociada do siste1na tonal da língua, ernbora ela interaja corn os tons de forrna bastante interessante. A pri1neira se<;ao trata dos. padroes tonais que ocorre1n na superficie e do con1po11an1ento
desses tons en1 Mundurukú. A segunda se9ao trata de fatos relacionados a
intera9ao entre to1n e laringaliza9ao. Na terce ira se9ao será apresentado u1n
breve co1nentário sobre a intera9ao entre to1n e entona9ao, resultando en1
tuna eleva9ao de altura (pitch).
Este trabalho nao visa a presentar o sisten1a tonal da 1íngua sob a ótica
de urna teoría en1 particular e, si1n, apresentar evidencias e1n favor de u111
sisten1a contrastando so1nente do is níveis de to1n. Para detalhes sobre representa96es subjacentes dos tons e sobre o tratan1ento teórico dado a tonologia
de Mundurukú, veja Pican90 ( en1 prepara9ao ).
3

2

1

a

;

;

l. OS TONS DE MUNDURUKÚ

Os padroes tonais encontrados par~ non1es con1 tuna, duas e tres sílabas sao apresentados e1n ( 1a, b e e). Considerando que a língua possui u1n
siste1na de son1ente dois níveis de ton1, espera-se 2" padroes tonais possíveis
(Pulleyblank, 1986; 1994). De fato, todos os padroes sao encontrados e1n
2
Mundurukú, conforrne apresentado e111 ( 1). Os exe1nplos ta1nbén1 inclue1n
"

'

,, ,,

,,

'

pares 111íni1nos co1110 e 'ca1ninho' e e ' tabaco' e1n (la), e ihi ' inverno' e ihi
'1nacaco da noite' e1n ( 1b ).
1. a) Monossílabos
[B] e' 'tabaco'
2

n = nt'.11nero de sílabas.
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[A] é 'caminho'
b) Diss ílabo$
' '
[BB] waje
[BAJ
,.dacé
,.
[AA]
ihi
[AB]
tlli

' cacaueiro'
'gaviao real'
' inverno'
' macaco da noite'

c) Trissílabos
' ' '
wap~r9m
' a<;aizeiro'
[BBB]
[BBA]
m;podá ' nainbu '
' ,. ,
[BAA]
koara ' caranguejo '
[BAB]
korára ' cerca'
-: " "
[AAA]
1para
' planta de abacaxi '
[AAB]
wá rÓda ' tipo de peixe'
, ' '
[ABB]
pacoko ' tipo de pássaro'
, ' ,
[ABA]
m~reo
' morcego'
1.1. O COMPORTAMENTO DE TONS
U1na das características surpreendentes dos tons de Mundurukú diz
respeito ao seu con1portan1ento. Os casos en1 (2) n1ostra1n a dualidade de
tons baixos, a qual pode ser notada pelos efeitos diferenciados que eles pro-

duzen1 nos tons B de -dflJ 'fu1n a9a' e -bq 'c la.ss ificador' . Se esses 1norfen1as
'

'

, '

sao con1binados co1n n1orfe111as co111 0 kab i- '?-CLS (céu)' e ako 'bananeira',
n1ostrado e n1 (2a)1 ne nhu1n efeito é observado e eles sao realizados corn ton1
B. Por outro lado, se -dflJ e -bq sao con1binados con1 outros niorfen1as, por
'

'

'

exen1plo, e 'tabaco' e lvaje 'cacaueiro ', co1no en1 (2b), os. tons B de a1nbos
1nuda111 para A. 3 Tons que nao ten1 nen hutn efe ito etn outros tons B serao
classificados con10 "tons B inertes" e aq ueles que causan1 dissi n1ila9ao do
to1n B segui nte serao c lassificados con1 0 "tons B ativos''.
2. a) Tons B inertes
ka-bl-dl IJ
?-CLS-fuma9a
áko-bª
bananeira-CLS

' névoa'
' banana'

-bª,

A mudan<;a de B para A em
(2 b), causa também perda de laringaliza<;ao da
vogal. (Veja se9ao 2 para detalhes)

:i
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b) Tons B ativos

edii:i

' fu111ac;a de cigarro'

tabaco fuma9a
waje-bá
cacaueiro-CLS

'caca u'

Tons A e1n fina l de palavra tan1bén1 apresentain con1portan1ento dual.
'
,
" ,
Exe1nplos sao fornecidos en1 (3a, b). No1nes con10 l11e11 fy ' castanha', kqbi
'
,
' ,
' céu', jar9y ' laranjeira' e dqfa ' fogo/ lenha' ten1a111esn1a realiza9ao tonal na
superficie quando pron un ciado~ en1 forn1 a 1ivre, ou s~ja, o padrao é BA.
Entretanto, quando .seg uidos por outro n1orfe1na (col una da direita) os tons A
' ,
' ,
de ll'CllSJY e kgbi niuda1n para B, con1portan1ento esse que deno1ninarei "ton s
A instáveis", enquanto os de jc;rqy e dc(fci sao niantidos, os quais denon1inarei " tons A estávei s".
·
3. a) Tons A ínstáveis
'

,

vven~ -y

' castanha'
castanha-CLS
kª-bl
'céu'
?-CLS
b) Tons A estáveis

' laranjeira'

daJá

' fogo/ lenha'

Muda119a de A para B
wen~-?á ' ouriyo'
castanha-CLS
' névoa'
ka-b'i-d,irJ
?-CLS-fu maya
Nenhuma mudan<¡:a
j'ar~y- ?a
' laranja'
laranjeíra-CLS
daJá dl rJ
' fumaya de fogo'
fogo fi.1ma9a

Munduru kú ta n1bé1n apresenta un1a série de 111 orfen1as con1 polaridade
tonal, ou seja, tons que sao opostos a un1 ton1 adjacente (Madd ieson, 1978;
New1nan, 1995). E111 M undurukú un1 to111 é polar con1 rela9ao ao to1n precedente. Os 1norfen1as con1 essa característica fonnan1 un1 sub-grupo da classe
de non1es inali e náv e i s .~ Por exen1p lo, -dap ' folha/classificador' e -?a 'cabe9a/classificador' e111 (4a, b) sao A segu indo Be B seguindo A:
4. Tons polares
a) áko dgp' fo lha de bananeira' .
jar~y d~p
' folha de laranjeíra '
Monossílábícos nomes da classe dos ínalienáveis possue1n dois padroes tonais
básicos: tons B ativos ou tons polares. Foram encontrados até agora somente dois
nomes que parecen1 portar tom A: -kD' roya' e -<.:<;'cesto' .

-1
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b) wen~ -?á

'ouri90'

Jar~y-?a

' l~ranja '

O sun1ário do co1nportan1ento de tons en1 Mundu rukú é apresentado
na tabela 1:

Tabela 1: Con1porta1nento de tons en1 Mundurukú
Co1nporta1nento
Descri9ao
Exetn plos
. Tonal
.
1. Tons B inertes Tons B que nao intl uencian1 Ulll kabiditJ ' névoa'
ton1 B seguinte.
2. Tons B ativos
To ns B que in t1 uene ian1 lll11 dil) ' fun1a9a de
ton1 B seguinte, n1udando-o garro '
para A.
3. Tons A instá- Tons A de fitial de palavra que wen~y , 'castanha'
'
'
veis
1n udan1 para B quando segu idos weng?a
'ouri90
por outro 1norfe1na.
castanha'
4. Tons A estáveis Tons A que nao sofren1 n1udan- .1a r~y ' laranjeira'
'
'
9as.
jar~?a 'laranja'
5. Tons Polares
Tons que sao o oposto do ton1 áko d~p 'folha
que os precede.
bananeira'
.'
'
.1ar~ y dgp 'fo lha
laranjei ra'

e

e t-

I

)

de

/

de

/

de

Dois pontos nierece1n destaque nos exen1plos até entao apresentados:
(i) os processos tnencionados abrangen1 son1ente tons A e B, e (ii) eles nao
faze1n nenhun1a distin9ao entre vogais laringal izadas e vogais 1nodais. Por
exe1nplo, e1n (2), un1a vogal larin.galizada é afetada por dissirn ila9ao nas
n1es1nas condi95es etn que vogais n1oda is sao; e en1 (3), voga is laringa lizadas nao in1pede1n utn ton1 A instável de se 111anifestar ou de 111udar para B,
da 1nes111a forn1a con10 acontece con1 vogais n1oclais. Esses e· outros fatos
fornece1n evidencias de que laringa liza9ao en1 Mundurukú nao se cotnporta
con10 un1 ton1 per se. Na se9ao segu inte, serao apresentados 1naiores deta lhes
que fortalecern a hipótese de que laringaliza9ao nao age COl110 Ulll totn , OU
seja, de que acentos 3 e 4 propostos en1 Braun ·& Crofts ( 1965) podenJ ser
tratados con10 u111 único to1n : ton1 B.
2. LA RINGA LIZA<;ÁO EM MUNDURUKÚ

Braun & Crofts ( 1965 :26) descreven1 lari nga liza9ao con10 acento 4,
" usually acco1npan ied by a pitch lo,ver than the other three accents". Essa
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observa9ao pode estar correta do ponto de vista fon.ético. Ladefoged & Maddieson ( 1996) observa1n que há vários cues (sinais) acústicos que distingue1n, fonetica1nente~ vogais con1 tipos diferentes de fona9ao, un1 dos quais
pode ser baixa freqüencia fundan1ental (FO). (Veja tan1 bén1 Ladefoged, Maddieson & Jackson, 1988). lsso acontece porque na produ9ao de creaky voice
(=laringal iza9ao), as cordas vocais vibrarn son1ente na parte anterior enquanto as carti lagens aritenóides ·sao 1nantidas pressionadas, havendo tuna
proporryao de fluxo de ar consideravelinente 1nais baixa que nas vogais 1110dais (Ladefoged & Maddieson, 1996). Co1110 resultado, o son1 é produzido
co1n un1a altura relativa1nente b~ixa e1n con1para9ao a produ9ao de vogais
nao laringal izadas. lsso indica que fatores fon éticos pode111 ser os responsáveis pela proibic;ao fonol ógica de co-ocorrencia de vogais laringalizadas con1
outro ton1 que nao seja o to111 B e1n Mundurukú.
Fonologican1ente, vogais laringalizadas con1porta111-se con10 outras
vogais 111odais con1 torn B. Vários argun1entos poden1 ser apontados en1 favor dessa hipótese. Pri111 ei ro considere a rela9ao entre laringalizac;ao e ton1.
2. 1. RELA(:ÁO ENTRE TOM E LARI NGA LIZA<;:AO

Corno regra geral, vogais laringa lizadas nao pode111 ser seguidas por
ton1 B, exceto se a vogal segu inte tarnbém for laringalizada, 5 ilustrado en1
(5a,b).
5. a) Pad rao geral: to1n A deve seguir vogal laringalizada:
dªydÓ
'

zadas.

,

' ta tu'
' artefato usado na flecha'
' barro'

b) Voga is laringa lizadas seguidas por ton1 B:. an1bas sao laringali-

wldª
w}Sª

' onc;:a'
' saúva'

Laringa lizac;ao pode desaparecer e1n tuna vogal sob duas condic;oes:
(i) O to111 B da voga l laringalizada n1uda para H. O processo de dissin1ila9ao
den1onstrado e1n (2) afeta tanto voga is n1odais quanto laringalizadas. A n1udan9a de B para A na vogal laringalizada irnplica perda desse tra90. Os exemplos en1 (6) 1nostran1 que quando essa vogal é rea lizada ntn11 ton1 H,
laringa liza9ao desaparece.
6. a) Y. é realizada con1 ton1 B: laringali za9ao é n1antida
5

Há poucos casos atestados con1 esse padrao. Em fala rápida, a primeira vogal tende
a ser'produzida com menor ou nenhuma constri9ao glotal em rela9ao a segunda.
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áko-bu
' ,,

' banana'
'artefato para flechas'

tªtot

b) ~ é realizada co111 to111 A: laringaliza9ao é perd ida

'''

~

waje-bª
'
' ,
op tªtot

~

,,

,

waje-ba
'
,,, ,
op tatot

' cacau '
' artefato da flecha'

(ii) O to111 A que segue a voga l laringalizada 111uda para B. Ainda que tuna
vogal laringalizada deva ser seguida por to111 A con1 0 regra gera l, esse ton1
pode ser tanto estável quanto instávet Se o to111 A.que segue a vogal laringa1izada é instáve l, espera-se que ·ele 111ude para B quando seguido por outro
111orfe111a. Quando isso ocorre, laringaliza9ao desaparece da ·vogal. Co1npare
os exe1nplos e111 (7b) co111 os exe1nplos en1 (7c ):
7. a)~ seguida por to1n A estável
·
' ,,

'artefato para flecha'
'barro'
' tipóia'

tªtot

kuwi
dQb:iy

b)

~ seguida

dªydÓ
kªb1

por ton1 A instável
' tatu '
'céu'
' quei xada'

di¡é

c) Ton1 A instáve l n1 uda para B: laringa liza9ao desaparece da vogal

'
'
daydo-r~IJ
' '
'
kabi-dil]
.... '
, ,
;

daje-baro

' tipo de ta tu'
' névoa'
'parco'

2.2. VOGAIS LARINGALIZADAS PODEM PORTAR TONS B INERTES
Braun & Crofts ( 1965: 27) sugeren1 un1a regra de laringaliza9ao.fónética na qual un1a vogal nun1a sílaba CV 3 é laringalizada quando seguida por
outra con1 acento 2 cujo onset é /?/,/si,/ s7, le/,/ j7 ou /b/.

Essa regra pode ser questionada por casos con10 os apresentados en1
(8). As palavras dqfá ' fogo/lenha ', dc;cé 'gaviao real' e pasána 'ca111arao '
segue1n as condi96es descritas por Braun & Crofts, ou seja, possuen1 un1a
sílaba CV con1 ton1 baixo segu ida por outra co1n to1n alto e con1 onset /s/, !JI
e/ e/, porén1 nao n1anifesta1n lari ngaliza9ao.

8. daJá
dacé
' ,

'

p~san~

' fogo/ Ienh a'
'gaviao real '
'camarao'
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Alén1 disso, co1no explicar que laringaliza9ao e1n palavras con10
dqje ' queixada', inc.luída pela regra de laringaliza9ao fonética de Braun &
'
,
Crofts, é diferente de laringaliza9ao en1 palavras con10 dqydo 'tatu', excluída
pela regra? Esses dois casos nao poden1 ser dissoc iados un1 do outro, pois
nas duas palavras to111 e laringaliza9ao se co111portan1 igual111ente; o ton1 A é
instável e laringaliza9ao desaparece na 111udan9a de A para 8:
'

,

9. di!ié
'
,
dªydo 'tatu'

'queixada'
~

~

dajc-báró
' parco'
'tipo de tatu '

'
'
,
daydo-r~IJ

Portanto, qualquer regra explicando laringaliza9ao na prin1eira vogal
,
' '
,
de dgje e o desaparecin1ento desse tra90 en1 dqjebaro deverá servir ta111bén1
' ;
',,
,,
'',
para explicar outros pares con10 dqydo ~ daydor?!J; jpi 'chao ' e ipi j<J ' no
'
,
' '
,
chao'; ~rf ' reéfe' e or? be ' na rede ', etc, nos .quais o processo é o nies1110 e
nao parece.ser causado por u111 grupo de consoantes e111 particular.
Considerando-se que vogais ' laringalizadas con1porta111-se con10 vogais rnodai s de to111 B ativos ou inertes, supoe-se que os casos apresentados
en1 (9) tratan1 de un1a regra .fo110/ógica a qual detenn ina que vogais laringa1izadas portando tons B inertes e seguidas por tons A instáveis percan1 laringaliza9ao na 111udan9a de A para B da vogal seguinte1 já que o padrao geral
requer que u1na vogal laringalizada seja seguida por tom alto. Se essas vogais portasse111 tons B ativos, a 1nuda119a: de A para B da vogal seguinte nao
seria pern1 itida. Na próxi111a se9ao, apresenta-se evidencias de que vogais
laringalizadas tan1bé1n portan1 tons B ativos.
'

;

2.3. VOGAIS LARINGALIZADAS DE TONS B ATIVOS

Vogais laringalizadas tan1bé1n podetn portar tons B ativos, ou seja,
causan1 dissin1 ila9ao do to1n seguinte. Os c.:xen1plos e1n ( 1O) n1ostra111 casos
e1n que tanto vogais n1odai s quanto laringalizadas pode111tero1nesn10 efeito
' '
no ton1 da vogal seguinte. Observe que o to1n baixo inicial de erQ
' estar 1110le' 1nuda para alto quando precedido pelos tons B ativos da vogal laringali'
'
zada e1n -bg e da vogal niodal en1 -<¡n en1 (9a, b), tnas pennanece baixo
quando precedido por un1 to111 B inerte, n1ostrado e111 (9c ).
1O.

,,

''

,,,,,

' A banana está mole'

a) ako-bª i-bª-erQ at
banana-CLS 3-CLS-estar.tnole NOM
' '
, ' ,
b) i-~n-erQ at
3-carne-estar.tnole NOM
e) m;kaJi-da ta-en~ át
macaxeira-CLS CLS-estar.1nole NOM

4

A carne está mole'

' A macaxeira está mole'
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Etn conclusao, 1nostrou-se que tons 1nanifestain-se de cinco forn1as
diferentes e1n Munduruk(~: tons B pode1n ser ativos ou inertes; tons A pode1n
ser estáveis ou instá:veis; e tons po·lares .. Tons B ativos requeren1 un1 ton1 A
realizado na sílaba seguinte, enquanto que tons B inertes poden1 ser seguidos
por outro to1n B; tons A estáveis nao sofren1 nenhun1a niudan9a quando seguidos por outro ton1, enquanto que tons A instáveis 111udan1 para B nos
111es1nos ainbientes; tons polares 1nanifestan1-se con1 un1 ton1 contrário ao
ton1 precedente. Finaln1ente, niostrou-se que vogais laringalizadas con1portan1-se con10 vogais niodais de ton1 B ativos ou ine11es. Considerando-se que
laringal iza9ao nao age con10 un1 ton1 . independente nessa língua, sugere-se
que vogais laringal izadas sejan1 .representadas con10 outras vogais de torn B
e nao COnlO Unl ton1 a parte.
3. CONSIDERA<;ÁO FINAL: UM BREVE CO_MENTÁRIO NA INTERA<;ÁO ENTRE TOM E ENTONA<;ÁO EM MUNDURUKÚ

Finalizando este trabalho, apresenta-se u111 breve con1entário na intera9ao
entre ton1 e entona9ao en1 Mundurukú, intera9ao esta que é relativan1ente
con1un1 e1n línguas tonais (Ladd 1996) .
.Entona9ao e1n Mundurukú 111odifica tons en1 deternlinadas posi9oes e serve a
dois propósitos básicos:
(i) Assinalar questoes polares en1 contraste a declara~oes. Quest6es polares,
aquelas cuja resposta é "si1n" ou " nao", sao forn1adas pela presen9a da partícula interrogativa ta e por un1a eleva9ao do ton1 da últin1a sílaba da frase.
Con10 ilustra9ao, con1pare as frases en1 ( 11 ). Na forn1a declarativa, o verbo ' , '
aoka 'n1atar' te1n to111 B na últitna sílaba. Esse ton1 é elevado na forn1a inter'rogativa, n1ostrado e111 ( 11 b). Essa eleva9ao é aquí representada con10 A+. 6
11. a) Forn1a declarativa:
<HJokatkat widª o-y-aoka
' O hon1en1 1natou a on9a '
1 1

1

1

1 1 1

1 1 1

BA AA BBB AAB
(ho1nen1 on9a 3su-3ob-n1atar)
b) Questao polar: o últin10 ton1 é elevado
'Foi o ho1nen1 que n1atou a on9a?'
at]okatkat t~ wjdª o-y-aoka
1 1 1

1

1

1 1 1

' 1 1 1

B A A A B B B B AA(A+)
(hon1e1n 1nt orn;a 3su-3ob-1natar)
6

lsso nao implica dizer que A+ é foneticamente mais elevado que todos os outros
tons da sentencra. Elevacrao se dá em comparac;ao ao tom precedente sotnente.
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(ii) Enfatizar elernentos en1 urna frase. Senten9as contendo os niorfen1as que
Braun & Crofts citan:i con10 portando inerente acento 1 (p.ex., cÍccÍ '1nuito'
en1 ( 12)), pode111 apresentar eleva9ao de tOlll COnlO fonna de dar énfase a
declara9ao, ( l 2b ):
12. a) o(?)-Jet cica
'Donniu 111uito'
(Fala nonnal)
1

1

1 1

B

)

A AA
' Donniu MUITO '

b) o(?)-Jet cicc;i
1

1

B

A AA+

(Fala enfática)

1 1

•

Un1a evidéncia de que acento pode ser tratado con10 o resulta.do da
intera9ao entre tons e entona9ao e1n Mundurukú, e nao co1no un1 ton1 inerente deve-se ao fato de que o 1nes1110 processo ta1nbé1n ocorre en1 senten9as
que nao contén1 ta is n1orfen1as. En1 ( 13), o niorfen1a {-n111g} ' enfase ' geraln1ente assinala torn A a sílaba precedente. 7 A eleva9ao desse torn torna 1nais
enfático o niorfen1a que o recebe.
13. y-ª-k~l) // i1n~n pit p~IJ-?a-n 111ª

'Ten1 (fruta redonda).// Só tern

UMA .
1

B A

A B A A A+

B

Braun & Crofts afin11an1 que acento contrasta con1 ent.ona9ao e é,
portante distinta desta, en1bora nao forne9an1 111aiores ~etalhes de tal contraste. Entretanto, os fatos sugeren1 que a eleva9ao de altura en1 questoes polares
e frases enfáticas sao causadas pelo 1nes1no processo - entona9ao 1nodificando tons.
CONCLUSÁO

Mostrou-se que o sisterna tonal de Mundurukú nao contrasta quatro níveis
con10 proposto ern Braun & Crofts ( 1965), tnas son1ente dois níveis, A e B.
Acentos 3 e 4 sao fonologicainente equiparados, isto é, ton1 B. Tan1bé111
1nostrou-se que acento 1 nao é contrastivo. A eleva9ao da altura de tons pode
ser interpretada co1110 resultado da intera9ao entre tons e entona9ao.
Há algu111as restric;oes quanto ao assinalamento de tom A a sílaba precedente. Isso
nao será tratado aquí. O exemplo e1n ( 13) responde a pergunta "Voce te1n alguma
fruta (redonda)?".
7
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TRONCO TUPI
Fa111ília Ran1ará111a

Evidenciais em Karo
Nílson Gabas Junior (Museu Paraense emílio Goeldi)

l. INTRODU<;ÁO

O presente trabalho v·isa, nun1 prin1eiro 11101nento, descrever o sisten1a
de evidenciais do Karo, e relacioná-lo, 1n11n segundo nion1ento, ao trabalho
de Aikenvald e Dixon sobre .evidencialidade co1no fen6n1eno areal na An1az6nia.
O Karo pertence a fainília Ran1ara111a do tronco Tupi (Rodrigues
1964), e é a única língua representante desta fan1ília, tal con10 o Puruborá, o
Mawé e o Awetí sao tan1bén1 únicos representantes de suas respectivas fan1 ílias lingiiísücas (Gabas 2000). O Karo é falado por cerca de 200 índios Arara, habitantes da Área 1nd í.gena l·garapé de Loui:d~s, na regiao centro-leste de
Rondónia. Até o início de 111inhas pesquisas con1 a língua, en1 1987, o conhecitnento prévio dos pesquisadores sobre o Karo era baseado apenas e1n
tunas poucas 1istas de palavras (Horta Barbosa 1945; Lévi-Strauss 1950; Ni111uendaju 1925, 1955; Rondon 1948; Schultz 1955; e Vitor Hugo 1959), e
son1ente a partir de anos recentes esta língua ten1 sido o~jeto de estudos gra111aticais aprofundados (Gabas 1999, 1998, 1994, 1990, 1988).
A estrutura do trabalho adotará a seguinte linha de exposi9ao: na se9ao 2 faret110S lltlla pequena apresenta9ao de COl110 a evidencialidade é tratada na literatura lingüística. Na se9ao seguinte, descreveren1os o fenó1neno da
evidencialidade tal con10 ele ocorre en1 Karo. A se9ao 4 tratará de apresentar, de nianeira breve, sisten1as de evidenciais tais con10 encontrados en1
outras línguas do tronco lingüístico Tupí. Na se9ao 5, acha1nos i1nportante
fazer urna apresenta9ao do trabalho de Aikhenvald e Dixon ( 1998) sobre a
evidencialidade co1110 fen6n1eno areal na Atnazónia, dada sua i111plica9ao
para a análise e o estudo das Hnguas indígenas brasileiras. Finalinente, na
se9ao 6, concluire111os o trabalho 1nostrando que algu1nas das afinna96es de
Aikhc:nvald e Dixon sobre as iínguas Tupí, con1 base nos dados apresentados
nas se~oes 3 e 4, sao passíveis de revisao . .
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2. EVIDENCIALIDADE LINGÜÍSTICA
De 1naneira geral, evidencialidade pode ser definida con10 o 111eio lingiiístico pelo qual un1 falante concebe e trans111 ite ao ouvinte a fonte ou
confiabilidade da inforn1a9ao/conhecin1ento que ele possuix.
En1 qualquer de suas vertentes, no entanto, evidencialidade pode ser
interpretada de acordo con1 dois sentidos, un1 111ais restrito, e outro n1ais
an1plo. O pri1neiro sentido faz referencia a fonte de infonnac;ao ou cor1heci111ento adquirido através de algun1 tipo de evidencia (geraltnente visual, nao
visual, ouvir-dizer). O outro sentido incluí tan1bén1 as atitudes do falante e1n
relac;ao a infonna9ao ou con.hecin1ento, qualiftcando a confiabiliclade dessa
infor1na9ao, de acordo con1 M ithun ( 1986), de quatro 1naneiras pri111árias:

"They specify the source of evidence on \.vhich staten1ents are based,
their degree of precision, their probability, and expectations
concerning their probability. (Mithun 1986:89)
i

Foi apenas recenten1ente, nos últi1nos quinze anos, con1 a publicac;ao
de t1111 volun1e especial sobre evidencialidade; baseado en1 un1 sin1pósio ocorrido na Universidade da Califórnia, en1 Berkeley, en1 1981 , que o fenón1eno da evidencialidade pode ser exan1inado sob tuna perspectiva que incluí
as várias sub-áreas da lingüística (Chafe e Nicho Is 1986). Entre os pontos
i1nportantes levantados neste volu1ne desta~a 1n-se a percepc;ao de que l)
evidencia! id ad e nao é t11na categoría unificada, no sentido de que ela 111antén1 tuna estreita relac;ao con1 outras categorías gran1aticais con10 ten1po,
aspecto e especialn1ente 111odo, e 2) evidencialidade pode ser expressa for1ilaltnente de várias 111aneiras, con10 por nieio de atixos, partículas, auxiliares
e predicados inteiros, 111esn10 e1n de un1a 111esn1a língua.
No presente artigo, ao discutir as propriedades dos evidenciais en1 Karo, to1narei co1110 ponto de referencia os trabalhos en1 Chafe e Nicho Is
( 1986).

3. EVIDENCIALIDADE EM KARO
O sisten1a de evidenciais do Karo consiste de un1 grupo de dez (talvez
onze) partículas nao obrigatórias, que tenden1 a ocorrer ao final de sentenc;as,
111as que tainbé1n - algun1as delas - pode111 ocorrer no interior de sintagn1as 1101ninais (veja abaixo, na sec;ao 3. l ).
8

A utiliza9ao e o reconhecimento desta categoria gramatical foram bem resmnidos
em Jacobsen ( 1986). Na escota lingüística européia, o tenno '1nediativo' é utilizado
ao invés de 'evidencia!' (cf. Guentchéva 1996).
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Evidenciais e1n Karo distingue1n-se de advérbios por sua posí9ao sintática nas senten9as. Enquanto a posi9ao canónica de ocorrencia de arnbos,
evidenciais e advérbios é o final das senten9as, somente advérbios podern
ser prepostos (colocados no início das senten9as), para fins de foco ou topicaliza9ao. Tal 'preposi9ao' dos advérbios, por sua vez, causa niudan9as secundárias na 1norfologia do verbo principal da senten9a, que passa a receber
a fonna do sufixo de 1nodo, {-p} - {-ap} 9 e nao {-t}. Ta is processos de 'preposi9ao' e conseqüente 1nudan9a n1orfológica nao ocorren1 con1 a categoría
dos evidenciais.
Quanto ao seu papel nas senten9as, os evidenciais do Karo deven1 ser
entendidos dentro da defini9ao n1ais an1pla 'de evidenciais, ·dada sua dupla
fun9ao. Tais partículas sao utilizadas pelos falantes da língua tanto para 1)
especificar o 111odo pelo qual a inforn1a9ao é conhecida, quanto para 2) qualificar tal infonna9ao de acordo con1 seu grau de probabilidade ou verdade.
Sete. evidenciais ocorre1n na pri1neira categoría. Destes, quatro referen1-se a evidencia per se (cf. 1-4 no quadro abaixo ), e sao especificados de
acordo co1n o tipo de evidencia (ouvir-dizer, visual, nao visual e evidencia
perdida). Outros tres evidenciais sao sub-categorizados con10 fonnas de inferencia (5-7), e sao especificados de acordo con1 o tipo de en1basainento.util izado para produzir a inferencia (padrao de ocorrencia, expectativa de ocorrencia, e contra-expectativa de ocorrencia).
Os tres evidencia is restantes (8-1 O) ocorre1n na categoría de confiabilidade, e sao utilizados para caracterizar julgan1ento do falante con1 rela9ao
a informa9ao repassada. Tais evidenciais sao sub-categorizados de acordo
co111 o grau de confian9a pelo qual a infon11a9ao é repassada (alto, rnédio e
baixo grau de confiabi 1idade). Para a detenn ina9ao desses graus, os falantes
parece1n se basear ou conhecin1ento prévio, caracterizado por padroes anteriores de ocorrencia, correspondendo ao alto ou baixo grau de confiabilidade
(cf. 8 e 1O no quadro abaixo), ou sin1ples111ente e1n suas expectativas en1
rela9ao a confiabilidade da infonna9ao, correspondendo ao grau n1édio de
confiabilidade (cf. 9 no quadro abaixo).
Abaixo segue un1 quadro co1n a lista dos evidenciais encontrados no
Karo, co1n a caracterizac;ao de quais categorías, subcategorias e especifica9oes cada u1n se enquadra.

o

9

O alo1norfe do sufixo de modo indicativo {-p} ocorre depois de verbos tenn inados
e111 vogal, e o alomorfe {-ap} ocorre depois de verbos terminados en1 consoante.
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Evitle11ci"I

C"tegorill

Subc(lfegoritl

Espec{fica~iio

1. to?wa
2. top~
3. t~
4.coke
5. aket
6. iga
7. i?kiy 1º
8. nanin
9. men~

modo
modo
modo
modo
modo
modo
.
modo
confiabilidade
confiabil idade
confiabilidade
modo (?)

evidencia
evidencia
evidencia
evidencia
inferencia
inferencia
inferencia
alto grau
1nédio grau
baixo grau
evidencia(?)

ouvir-dizer
visual
nao-visual
evidencia perdida
padrao
expectativa
contra-expectativa
padrao
expectativa
padrao
·fata indireta

10 . p~

11. itep (?)

.

!

Quadro 1. Evidenciais do Karo.
As circunstancias específicas de uso de cada evidencia! e exe1nplos de
suas ocorrencias sao, respectivatnente' 1:
,.

(/) pé~J toman
i?ke m:Jy man1
i fyat !lª k:Jy to ?wa
,.
pél) to=ma-t i?ke m:Jy mam
ifyat l)a k{})l toí'wll
branco 3R=tnostrar-IND 1 NEG antigamente 1PL.J CL DAT EV ID
'Dizem que o home1n branca nao se mostrava para nós, antigamente.'

(Usado etn un1a situa9ao etn que o falante se reportava ao que os seus
pai.s dizia1n no te1npo de sua infancia.)
top;J toat
n1aca J1í wla
?et
maca ?ti. w7-a
pé!J ?e-t
top ;J to=at
branco AUX-IND l EV ID 3R.POSS anirnal 1natar-GER
'O homem branca fo i visto 1natando seu animal doméstico. '

(2) pé!J

(Usado etn u1na situa9ao e1n que o fa lante relata o fato após ter ido
casa do ho1ne1n branco e ve- lo 1natando seu ani1nal dotnéstico.)

10

a

Alguns índios Arara usa1n u1na forma semelhante, a ?kiy, ao invés de i ?kiy.
As tradu9oes livres dos exe1nplos sao meramente tentativas, e talvez necessitem
um apri1noramento.
11
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(3) aya?wan
a? y a ?wat-t t::J ·

3SG=sair-IND 1 EVID
'Claramente, ele saiu .'
(Usado e1n urna situa9ao ern que o falante fo i visitar un1 an1igo, acreditando que e le estaría en1 sua casa, 1nas seu arnigo. havia saído.)
w1n
mtíygéir a
w 1-n
3SG cobra
rnatar-IND 1
'Evidentemente ele matou a cobra.'

(4) át
át

méiygéira

coke
coke
EVIO

(Usado en1 tuna situa9ao en1 que .'o falante, de algt:;11 1nodo, sabia que
un1a pess.oa havia 1natado a cobra em un1 detern1 inado lugar, n1as de algurna
1naneira, a cobra desapareceu de onde ela havia sido n1orta.)
(5) p é!J
p él)

a?wln
a? w7-n

aket
aket

branca
3SG=matar-IND 1 EVID
'O ho1nen1 branco deve ter rnatado ele/e la.'
(Usado e1n tun a situa9ao e1n qüe o fa lante, sabendo que o homern
branco é urn bom ca9ador~ está seguro de que ele 1natou algurn anirnal ao
sair a no ite para ca9ar na floresta.)
(6) Lokera
to=ket-a

?at

igti

a? ?e-t igti

3R=dormir-GER
3SG=AUX-IND1
'Ele deve ter ido donn ir.'

EV ID

(Usado e1n urna situa9ao ern que o falante fi cou esperando por seu atn igo por
urn longo período de ternpo até tarde da noite, e seu a1nigo nao apareceu. O
falante, entao, conclui que ele deve ter ido dormir.)
(7) a?ken
a? ket-t

i ?kiy
i ?k iy

. 3SG=dormir-IND1
EVIO
' Eu pense i que e le tivesse do nnindo/ido dormir. '
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(Usado en1 un1a situa9ao en1 que o falante i111aginava que seu an1 igo
estivesse dorn1indo
ao ir visitá-lo a noite,
.
. quando, de fato, ele nao estava.)
(8) át

át

a ?win
a? wi-1 1u111i11

1u111i11

3SG 3SG=ver-IND 1
EVID
'Ele matou ele realmente. '

(Usado en1 un1a situa9ao e111 que o falante sabe que seu an1igo havia
n1~sn10 111atado un1 anin1al, baseado no fato de que seu an1 igo é bon1 ca9ador
e sen1pre traz sua ca<;a quando sai para a floresta ca9ar.)
(9) ma Í}J;Jy
ma Í}J;Jy

va ?et

al

!JO ?e-t

al

chapéu ká?, tiga
chapéu ká P tiga-a

111e11 :J
111e11;,

1nulher CL i\UX-IND 1 3.POSS chapéu CL jogar-GER EVID
' Achoque foi a mulher que jogou o chapéu dele. '

(Usado e111 tuna situa9ao en1 que, após assistir e narrar o que viu no
ftl1ne 'A Pera', o falante nao está certo sobre con10 o chapéu do 111enino com
a bicicleta caiu, achando que pode ter sido a 1nenina que vinha e1n dire9ao
contrária, que o jogou ao chao.)
(10) át a?wln
át a? wl-n

fl:.:J

3SG
3SG=n1atar-IND 1 EVID
'É improvável que ele ten ha rnatado ele.'

(Usado en1 u111a situa9ao e1n que o falante, conhecendo a 111á perfor111ance de seu a111igo en1 situa9ao de ca9a, sabe que seu an1igo tan1bé111 desta
vez nao rnatará nenl1u111 ani1nal ao sair para ca9ar na floresta.)
A caracteriza9ao de itep co1110 o déci1no pri1neiro evidencia! do Karo
ainda nao pode ser confirmada. /tep apareceu na fala de u1n infonnante idoso, e reconhecida1nente nao acorre na fata de índios Arara n1ais novos (de
quarenta, cincoenta anos ou rnenos). O contexto de ocorrencia de itep foi en1
un1a narrativa e1n que o falante discorria sobre o ten1po do contato con1 os
brancas. Algué1n (outro índio idoso), no 11101nento da grava<;ao, len1brou-lhe
de detalhes do contato, e esses detalhes foran1 incluídos e1n sua narrativa
co1n a utiliza<;ao de itep. Inforn1antes Karo 1ne relatarain que esta palavra é
utilizada para fazer referencia indireta ao que foi dito por outra pessoa, no
n101nento da narrativa. Baseado nessa descri9ao, poden1os interpretar a fun-
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9ao gra1natical de itep de duas n1ane iras: ou co1no.u1n 1narcador de d iscurso
indireto, ou corno ur11 ev idencia! que serviría para marcar o 1nodo do conhecilnento pelo qua! o fa lante, através de algu rn a evidéncia caracteriza o conteúdo da inforn1a9ao corno sendo indireto. Futura análi se e coleta de dados
serao necessários para caracteri zar a fu n9ao desta palavra de 1naneira n1ais
precisa e adequada.

3.1

CONTEXTO SINTÁTICO DE OCORRENCIA DOS EVIDENCJAIS

Confonne descrito aci1na, os evidencia is e1n Karo ocorren1, prototipicamente, ao fina l das senten9as .. Observarnos, no entanto, que quatro desses
ev idenc iais poden1 tan1bé1i1 acorrer dentro ele sintag1nas no111 inais: 1nen :.:J,
nfínin, top:.:J and i '?kiy. Nestes casos, o escopo do ev idencia! incide so111ente
sobre o sintagrna non1ina l e nao sobre a, proposi9ao corno tod0. Exemplos
dessas ocorrencias sao as seguin tes:
.
(JI) ?en ahyd
?en ahyd

111e11 d
t11e11 :J

kan a
ka na

tayan
ta-ya-t

n1e11 ;}
n1e11:J

2SG INTERR EVID co1sa
COM-etn.pé-IND 1 EVID
'Será que é voce quem possui muitas coisas? '

(/ 2) pél)
,

pe!J

1uinin

a~v7n

n<i11i11

a? w7-n

11ti11in
. 1ui11i11

branco
EV ID
3SG= matar-IND 1 EVID
' Foi realmente o branco quemo matou.'

(/ 3) pé¿7
,

pel)

top ::J

toat

top;:J

'ºª'
3R. POSS

maca ?Ji
maca'l1i

no

Wln

no

WJ-n

branco
EVID
anim al u1n.de matar-IND 1
' O homem branco foi visto matando u1n dos seus animais.'

(14) maM1i
maMJi

iJkiy
i 'lkiy

aMla
a? w7-a o=Je-t

wet

homem
EV ID
3SG= matar-GER 1SG=AUX-IND1
'Eu pensei que o ho1ne1n tivesse matado ele.'

Em rela9ao aocorrencia dos ev idenciais nos di versos tipos sentenciai s
do Karo, observan1os que eles ocorrem nas seguintes constru95es, se1n qualquer restri9ao ternpora l (presente, passado ou futuro): (a) declarativas, (b)
interrogativas, (c) focais, ( d) foca is com foco negativo, (e) predicativas adjetivas, e (f) pred icativas nom inais. Nao foram atestadas ocorrencias de evi-
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dencial e1n ora96es irnperati vas. Exernplos de ocorrencias de evidenciais em
cada um dos tipos descritos acirna, respectivarnente, sao os seguintes:
(15) ntiririy .
m1r1r¡y

imateran
i=matera-t

11ti11i11
11ti11i11

sapo
31=CAUS-perder-se-J ND l EVID
'O sapo certa1nente faz com que nós nos percamos.'
(16) ko111
kom

n1e11 ::J
a?cet
a? cet
n1en ::J
como
3SG=nome EVIO .
'Co1no será o nome dele?'

( 17) non

a?w7m
mél
át
: 111e11 :J
non
mél
át
a? w7-m
111e11:J
o.que
INSTR 3SG
3SG=matar-I ND2 EVID
' Com o que será que ele matou ele?'

( I ~) ma ?w1i

a?toy
f ::J
f;)
ma ?wJi
a? top-L
homem
3SG=ver-IND 1 EVIO
'Claramente, nao foi o homem que viu ele.'
i?ke
i?ke
NEG

,,.

( 19) pottem
át
,,.
pot=tem
át
bonito=ADVZ
3SG
'(Eu vi que) ele é bonito.'

top:1
top::J

(20) agóa ?p::Jt

igti
igti

a ?non
agóa ?p:1t a? nél-n
pajé
3SG=COP-IND 1
'Ele deve ser o pajé. '

EVID

EVID

U1na característica tipológica in1portante. dos evidenciais en1 Karo é o
fato ele eles podere1n ocorrer en1 seqüencia: EVlDENClAL + EVIDENCIAL 12 •
Apesar de ai nda nao ter sido possível detenninar co1npleta1nente quais coocorrencias sao pennitidas (o núrnero de possibilidades lógicas de co12

Ainda nao foi possível determinar se co-ocorrencias de tres evidenciais sao possíveis. Apesar de dados (e licitados) colhidos co1n alguns informantes apontarem para
esta possibil idade, de fato , náo observainos co-·ocorrencias de tres evidenciais seja
em textos seja em conversa9oes (fala natural).
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ocorrencia de evidenciais é rnuito alto, dado o eleyado núrnero dessas partículas), pudernos observar prelirninannente que 1) o evi.dencial to'lv.1a 'ouvirdizer' pode co-ocorrer con1 qualquer outro evidencial, necessarian1ente nesta
orde111 to fv.1a + Evid; 2) entre os evidenciais 2-1 O, nen1 todos co-ocorren1
entre si; 3) entre as seqüencias possíveis de evidenciais e111 2-1 O, algu111as
sao rígidas, enquanto outras pen11ite111 a troca na orden1 dos .evidenciais,
. acarretando 1nudan9as no significado final da proposi9ao. Pesquisa futura
1nais detalhada será necessária para detenninar exata111ente quais sao esses
padroes de co-ocorrencia.
Os exe111plos que pude co.letar de co-ocorrencia entre evidenciais sao
apresentados abaixo, alguns cuja orde111 entre os evidenciais é rígida, outros
cuja orden1 é flexível.
1. aket + nánin
ma?wlÍ
nakom
tap
capét
ma 'lwit
nakom
tap
capé-t
ho1ne1n
1nen1110
ASSOC bater-IND 1
'O ho1nem deve ter batido nos garotos 1nesmo.'

"ket

llti11i11

t1ket

11ti11i11

EVID

EVID

(Quando eu levo os 111eninos para a cidade co111igo e o ho1nen1 se111pre
os n1altrata, entao, na volta, eu posso dizer para os país dos 111eninos que o
hon1e1n fica n1altratando eles, 111as eles ainda assi1n quere1n voltar acidade.)
2. nánin + aket
pé!J
at
naktJn1
tap
amaw1gat
11ti11i11
pé!J
at
nako111
tap
a? ma-wiga-t
1ui11i11
branco POSS menino
ASSOC 3SG=CAUS-sujar-IND 1 • EVID
'Os rneninos do branco se1npre a sujain (a casa).'

llket
llket

EVID

(Quando, por exe1nplo, o cacique Alicate, que ten1 casa na cidade,
se1npre que chega e1n sua casa a ve suja, entao alguén1 pode dizer que sao os
n1eninos do branco que a sujan1 sen1pre.)
3.

top~

+ nanin

aya ?wan

top;;J

111i11i11

a? yaÍ'\·v at-t

top;>

11ti11i11

(*11ti11i1.1 top;})

3SG=partir-IND 1 EVID
EVID
' Ele foi (visto indo) em bora 1nesn10.'

(Quando, por exen1plo, os rneninos fica1n n1altratando un1a pessoa e
algué1n que os ve fazendo isso sabe que essa pessoa nao gasta de brincadei' 262
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ra, áí pode-se dizer que é para os 1neninos pararen1 senao a pessoa vai etnbora.)
4. i? ki y +

m en~

?on
a?wTn
i ?kiy
?on·
a? Wl-11 i?k iy 111e 11 ;:J
lSG
3SG=matar-I ND 1 EVID
'Eu pensei que eu matei ele.'

(*111e 11 ;:J

i ?k iy)

EV ID

(Quando algué1n vai cayar, atira no anin1al e o ani1nal cai, baleado.
Entao o ati rador procura o an in1at no chao, nao o ei1contra e vai en1bora. Ao
voltar para casa, alguén1 pergunta ao atirador se ele n1atou algo. O atirador
entao~ responde, dizendo que pensa que niatou. 13
J

5. ná nin + 1n e n.~
?on
1p
?iy
11li11i11 nie 11 ;:J
(*111e 11 :J + 1ui11i11)
?on
1p
?iy-t
1ui11i11 111e 11 ;:J
1SG
peixe pegar-I NO 1 EVID EVID
' Será que eu sernpre pego peixe?'
(Alguém fala, brincando, sabendo que se for pescar, pega peixe mesmo.)

4. E VIDENC IALIDADE EM OVTRAS LÍ NG UAS T UPÍ
De 1naneira gera l, ainda é incipiente o conhecin1ento sobre a ocorrencia e fu nciona1nento de evidencia is nas língt1as das den1ais fatn íl ias que
con1poe111 o tronco Tupí, principaltnente devido a fa lta de descri95es detalhadas sobre estas línguas. A fa n1ília Tupí-G uaraní, no entanto, é un1a exce9ao. En1 un1 trabalho recente, Cabral (a aparecer) n1 ostra que evidencialidade
é t1111 fenón1eno distribuído por todas as línguas desta fa n1ília (cerca de 50), e
propoe, inclusive, en1 seu traba lho, reconstru96es para alguns evidenciais no
Proto Tupí-Guaraní. Ao tratar dos evidenciais, Cabra! uti liza a no1nenclatura
européia 'partículas episten1 icas 1, e descreve con10 111en.1bros destas categorías as segui ntes partícu las: 1) *rakó ~ *kó 'constativo', uti lizado para indicar
que a inforn1a9ao dada fo i obtida por via direta; 2) *ra'e '1nediativo', uti lizado para indicar que a info nna9ao fo i constatada por tcrceiros; 3) *jé 'ouvirdizer', utilizado para indicar que a inforn1a9ao fo i obtida por n1 eio de ouvirdizer; e 4) *nipó - *ipó ~ *pó 'inferencia!', uti lizado para indicar que o conteúdo da infonnayao é possível ou provável. Duas outras partículas evidenci13

O informante Arara, ao apresentar o contexto de ocorrencia deste exemplo, adverte que há animais da floresta que costumam enganar os cac;adores, caindo ao chao
quando ouvem barulho de tiro, e depois fu gindo em surdina.
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ais ta1nbém sao descritas por.Cabra), xekwehé 'mítico', e ra'u 'onírico', mas a
ocorrencia destas partículas sao restritas as línguas Assuriní do Tocantins e
Parakana, e a língua Parintintin, respectiva1nente, nao se estende ndo a todos
os 1nen1bros da fan1í lia Tupí-Guaraní.
Ainda con1 rela9ao a fan1ília Tupí-Guaraní, destaca-se o trabalho de
Seki (2000), un1a gran1ática da língua Ka1nayurá, falada no Parque Indígena
do Xingu. E1n Kainayurá, Seki apresenta u1n grupo de seis partículas co1no
pertencendo ao siste1n a de evidenciais da língua: 1) rak 'atestado'; 2) je 'reportivo'; 3) inip ' inferencia!, dubitativo'; 4) a'al) 'opinativo'; 5) ehe - he 'visual'; e 6) hen1e 'evidencia prév.ia'. Entre estes evidenciais, destaca-se a ocorrencia de hen1e, c ujo uso se ·aplica a algu1n tipo de evidencia que nao é n1ais
disponível. Esse 1nesn10 tipo de uso/fun9ao de Ún1 evidencia! ta1nbé1n foi
constatado en1 Karo, e caracterizado por Chafe (en1 co1nunica9ao pessoal)
COlll O nao-usual.
,
É posslvel observar, e1n compara9ao co1n o Karo, que as línguas T~1pí
G uaraní (ou, o Proto Tupí-Guaraní), apesar de nao possuír(e1n) u1n siste1na
de ev idenciais tao con1plexo, igua ltnente apresenta(1n) evidenciais cuja defini9ao deve ser entendida en1 seu sentido 1nais a1nplo, un1a vez que abrange111
ta nto a categoría de 111odo de conhecin1ento (o 'constativo', o 'n1ediativo' e o
'ouvir-dizer') quanto de confiabilidade (o 'inferencia!').
Dentre as de1na is fan1ílias do tronco Tupí, por outro lado, na língua
Gav iao, da farnília Mondé, parece ta1nbén1 haver u1n siste1na de evidenciais
tnarcados através de partículas. Moore ·( 1984) cons idera que o Gav iao possua u1n grupo de partícu las que ocorren1 ao final da senten9a que pode111 ser
anal isadas co1no ev idenciais. Estas partícu las se referen1 a 'te1n po de evidencia'. Quatro delas ocorren1 en1 senten9as assertativas, ki-po 'evidencia de
passado ren1oto', kí-ná+po 'evidencia de ten1po próx.i1no', kí-nap 'ten1po de
ev idencia indefin ido', e kí-ip, possiveln1ente 'evidencia len1brada'. Outras tres
partículas, ki-bó 'ev ide ncia passada re1nota', kí-náa 'te1npo de evidencia próx imo', e kí-ná 'tetnpo de ev idencia indefinido', ocorretn ern senten9as naoassertativas. Outras partícu las que sao possiveltnente ev idencia is e1n Gaviao,
dada sua distribui9ao (final de senten9a) e significado sao: n+ále 'possiveltnente', bá 'inten9ao', pJ 'resposta tentativa', e ni. .. nó 'opiniao'.

S. AIKHENV ALD E DIXON
Utn dos poucos trabalhos que se ocupa1n en1 caracterizar e e ntender
tipologica1nente a questao dos ev idenciais nas línguas indígenas brasileiras
(da regiao a1nazonica), é o de Aikhenvald e Dixon ( 1998). Nesse trabalho, os
autores tratan1 dos ev idenciais corno u1n fenótneno areal na regiao An1azoni-
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·ca, e partetn do princípio de que a categoria gra1natical dos evidenciais, juntarnente cotn os fen61ne1_
1os de totn, verbos seriais e switch-reference, pertence1n a tuna sub-área lingüística dentro de u1na área 1naior da A1naz6nia,
caracterizada, por sua vez, por fenótnenos gran1aticais bastante singulares
(pp.241-244). A partir deste fato, os autores reconhece1n a existencia de tuna
regiao hon1ogenea con1 rela9ao a ocorrencia dos evidenciais: as Terras Baixas Sul-A1nericanas, reconhecendo, nesta regiao duas sub-regioes distintas
con1 rela9ao aos evidenciais: a A1naz6nia Meridional, caracterizada por possuir línguas cotn um nível de ' evidencialidade fraca', e a An1azónia Setentrional, caracterizada por possuir línguas con1 un1 nível de 'evidencialidade
forte ' .
Segundo os autores, a pri1neira sub-regiao se caracteriza por possuir
línguas co1n 3 diferentes s iste1nas de evidenciais atestados, cada un1 dos
quais possuindo poucos tnarcadores evidencfais: 1) sisten1a niarcado por +
' reported ' ; 2) _siste1na caracterizado por + teste1nunha ocular con1 1narca
opcional para 'reported'; e 3) sisten1a e1n que se distinguen1 a) testen1unha
ocular, b) inferencia, e) ' reported', e d) ' senti1nento interno' (gut feeling). Já
a segunda sub-regiao (regiao do Vaupés, fronteira do Brasil/Coló1nbia), por
outro lado, caracteriza-se pela existencia de línguas con1 sisten1as ben1 niais
co1nplexos, geral1nente corn quatro ou cinco 1narcadores de evidencia.
De acordo cotn os autores, línguas de outras partes da A1nazónia, con10 a 1naioria das 1ínguas das fan1 íl ias Karíb, Je, Tupí e Makú, e a 1íngua
Piraha, nao possue1n evidenciais.
A esse respeito, e1n específico, acreditan1os ser i1nportante 1nencionar
u1n artigo de Rodrigues ( 1999), en1 que o autor indica, ao relatar sobre evi·denciais nas línguas Tupí (nao-Tupí-Guaraní) que: "Con1 a inforn1a9ao disponível, (a existencia de evidenciai s) nao é un1a carac_terística da fan1ília
Tupí, sendo encontrada e1n apenas tunas poucas 1ínguas." (pp. 1 19) (Tradu9ao do autor.)
En1 rela9ao a evolu9ao dos evidenciais, e1nbora Aikenvald e Dixon
preconizen1 que esta tenha se dado, claran1ente, en1 partes da An1az6nia co1110 difusao categorial de tuna língua para outra(s) vizinha(s), ou que un1a
língua cotn un1 pequeno nú1nero de evidenciais tenha aumentado seu sisten1a
e1n contato com 1ínguas co1n un1 nú1nero n1ais elevado de evidenciai s,os
autores reconhecen1 que esse nao é o caso para todas as línguas da regiao.
Para os autores, o desenvo lvi1nento de evidenciais se deu, e1n grande pa1te,
de n1aneira inovadora e independente, en1 pelo n1enos seis regioes distintas
da A1naz6nia, duas delas ao norte, que dera1n orige1n aos siste1nas 1nais
co1nplexos das fan1 ílias Yanon1án1 i e Tukáno, e quatro delas na A1nazónia
111eridional, que deratn origetn, independente1nente, aos s iste1nas de 'eviden-
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cialidade fraca', nas línguas Kan1aiurá, Na1nbiquára, Madi e nas línguas da
fan1 íl ia Pano.
Aikhenvald e Dixon conclue1n o artigo buscando entender as 1notiva9oes que levaran1 Luna categoria gran1atical co1no os evidenciais a se difundir
na A1naz6nia, e sugere111 que "as co111unidades na área lingüística da A111az6nia (e tan1bé111 aquelas da área andeana adjacente) de algu1na 111aneira
con1partilhan1 un1 conjunto de crenc;as, atitudes n1entais e convenc;oes con1porta1nentais; e que estes sao con1patíveis co1n o desenvolvi1nento de urn
sisten1a de evidencia is (pp.255)." (Traduc;ao do autor.)
6. DISCUSSÁO

Dada a lirnita~ao de espac;o, nao será nossa intenc;ao aqui conferir n1inuciosa1nente as afinnac;oes de Aikhenvald e Dixon con1 os dados das línguas Tupí (ou dernais línguas sul-an1erica1_21as 14) , ou redargüir suas hipóteses
en1 relac;ao a tipologia dos evidenciais tais corno encontrados nas sub-áreas
da An1azonia ou suas causas de origern. Nosso alvo principal de atenc;ao será
n1ostrar que a afirn1ac;ao dos autores, de que as 1ínguas Tupí (corno un1 todo)
sao línguas que nao possuen1 sisternas de evidencias, e de que a existencia de
evidenciais na 1íngua Karnayurá, en1 específico, é decorréncia de inovac;ao,
necessitan1 ser reanalisadas.
Ern pri1neiro lugar, con1 base na descric;ao dos dados do Karo, na sec;ao 3, no trabalho de Cabral (a aparecer) sobre as línguas da farnília TupíGuaraní, no trabalho de Seki (2000) sobre o Karnayurá, e nas infonnac;oes
sobre a língua Gaviao obtidas e111 Moore ( 1984), acreditamos ser apropriado
afinnar que a ocorrencia de evidenciais talvez seja u1na característica gra111atical antiga destas línguas dentro do tronco lingüístico Tupí. En1bora pelos
dados disponíveis ainda nao seja possível reconstruir. un1 provável protosisterna de evidenciais para o Proto Tupí, a constatac;ao da existencia de sisten1as de evidenciais e1n pelo n1enos trés fan1ílias distintas desse tronco é
condic;ao suficiente para se reconsiderar a afinnac;ao feíta por Aikhenvald e
Dixon de que línguas Tupí nao sao línguas con1 siste111as de evidenciais. lsso
nao significa, contudo, adatar a posic;ao de que a presen9a de evidenciais
nesta parte su! da A1naz6nia tenha sido decorrencia exclusiva de tra90 genético 'e que nao tenha sido un1 fen61neno areal. Evidenciais pode111 perfeita1nente ter sido introduzidos de u111a língua para outra, há n1uito ten1po,
através de contato entre os pavos e, t1111a vez adquirido, ter-se 1nantido dentro de un1 n1esn10 grupo lingüístico e ter sido genetican1ente herdado da lín14

É sabido, por exemplo, a partir de Hoff (1986), que as línguas da família Karíb

exibe1n um padrao de evidencialidade bastante co1nplexo, fato que parece ser desconhecido por Aikhenvald e Dixon.
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gua 111ae para suas filhas.
Finaln1ente, co1n re!a9ao a afirrna9ao dos autores de que as línguas da
A111azónia n1eridional possue1n caracteristica1nente un1 siste1na 'fraco' de
evidencialidade, co1n as línguas pertencentes a esta área possuindo nao niais
que tres evidenciais, gostaría1nos de ressaltar que nao apenas o Karo, con1
u1n rico repertório de dez evidenciais, nlas tan1bé111 as línguas da fa1nília
Tupí-Guaraní, que conta1n con1 u1n siste111a de vários evidenciais ( certa1nente co111 111ais de tres) nao se enquadra1n nesta caracteriza9ao. Para verificar
con1 acuro qua is as i111pl ica9oes deste fato para a tipo logia dos evidenciais na
Atnazónia será, no entanto, necessário concla1nar outros pesquisadores a examinar esse fenón1eno nas língu~s (a111azónicas, principahnente línguas Tupí)
con1 as quais trabalhan1 para verificar con10 os evidenciais se co111portan1. Caso
se confinne a existencia de sisten1as con1 inún1eros evidenciais.entre estas línguas, a caracteriza9ao areal entre A1nazónia s~tentrional e 111eridional con10
áreas distintas de ocorrencia de evidenciais terá de ser re-exa111inada.
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TRONCO TUPI
Fa1nília Tuparí
~lexao

relacional em Tuparí e em Tupí-Guaraní

Poliana Maria Alves

(Laboratório de Línguas Indígenas - UnB / UNESP)

1.INTRODU<;ÁO

A língua Tuparí, de acordo
. cÓ1n a classifica9ao apresentada por D .
Rodrigues ( 1986), pertence a fan1ília lingüística Tuparí que, por sua vez, está
inserida no tronco Tupí. Há, nessa língua, flexao relac ional tanto nos nornes
quanto nos verbos, situa9ao essa análoga a que_,ocorre nas línguas pertencentes fan1ília lingüística Tupí-Guaraní.
Este trabalho objetiva apresentar os paradig1nas norninal e verbal da
flexao relacional que foratn identificados no Tuparí, co1nparando-os com
duas línguas da fatnília Tupí-Guaraní, a saber, o Tupinambá e o Guaraní
Antigo.

a

2. A FLEXÁO RELACIONAL

l

A flexao relacional é un1a varia9ao de f-0nna utilizada para indicar se o
detenn inante de tuna dada palavra a precede in1ediata1nente, dentro de u1n
mestno s intag1na, ou nao. En1 outras palavras, tal flexao é usada a fin1 de
relacionar o determinante com seu determinado, o qual é o núcleo do sintag1na. O detenninante do no1ne é o seu possuidor; o do verbo transitivo é o
seu objeto e, do verbo intransitivo, o seu sujeito (en1 Tu parí, entretanto, nao
foi verificada a ocorrencia dos relacionais cotn verbos intransitivos).
Nas línguas aqui tratadas, essa flexao é prefixal. Os prefixos 1narcan1 a
contigüidade e a nao contigüidade sintática do detenninante e ta1nbé1n estabelecetn a natureza de sua dependencia com o determinado.

3. A FLEXÁO RELACIONAL EM TUPARÍ

Na língua Tuparí, cada 1narcador tetn dois alotnorfes cuja distribui9ao
divide todos os non1es e verbo~ e1n tres classes 1norfológicas: ( 1) na pritneira
classe, ocorre o prefixo 0- para contíguo e s- para nao contíguo; (2) na segunda classe, há ta1nbé1n a ocorrencia de 0 - para indicar o detenn inante
contíguo, rnas de i- para o nao contíguo, e (3) na terceira classe, o prefixo hassinala a contigüidade do detern1 inante e i- indica a nao contigüidade do
1nes1no. A tabela abaixo 1nostra os paradigtnas verbais e no1ninais do Tuparí.
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CLASSES

DETERM INANTE
'
CONTIGUO

DETERM INANTE
NAO CONTÍGUO

t '1 classe norn in a l

poepa 0 - epa
' o lho (brilho) da lua'

s - epa
'olho dele (a)'

0 - apeka ' descascar'

opap 0 - apeka
'descascar 111 i lho'

s - apeka
. 'descascá-lo(a)'

2ªclasse nominal
0 - ape 'taminho'

pap?it 0 -:' ape
'o camin ho de Pabit
(u1n espírito)'

a pe
'caminho dele'

2:1 c lasse verbal
0 - ka 'cotner, beber,
to111ar'

epip 0 - ka
'comer banana'

i- ka
'come-lo (a)'

3ª classe no1n inal
h - a?ip
' fi lho de home1n '

toto h - a?ip
' o fi lho do avó '

i - a?ip

3:i c lasse verbal
h - awa 'ralar'

1nayn h - awa
'ralar 1nandioca'

0 - epa ' olho'
1:iclasse verbal

1-

l.

' filho de le'

awa
'ralá-lo (a)'
1-

4. A F LEXÁO R ELAC IONAL EM TUP INA M BÁ

No Tupinarnbá (fan1ília Tupí-Guaraní, tronco Tupí), segundo Rodrigues (2000), ta nto os no n1es quanto os verbos estao divid idos en1 d uas c lasses 1norfológicas, cada u1na co1n suas subclasses, sendo que os dois parad igtnas con1 preende1n quatro fonnas cada u1n: ( 1) quando o detenn inante
precede i1nediatan1ente o determinado, a classe 1 a presenta o alo1norfe 0- e a
c lasse 11 , o a lornorfe r-; (2) na situai;;ao ern que o detenn inante está deslocado ou 01nitido e, ai nda, é diferente do sujeito da orai;;ao, ocorre, na classe 1, o
alomorfe i- e, na classe 11 , os a lomorfes s- oo t- (alternancia cond icionada
lexicaln1ente); (3) no caso en1 que o detenn inante é o sujeito da orai;;ao, há a
ocorréncia do prefixo o- e1n a1nbas as c lasses; (4) quando o deterrni nante é
u1n ser hu1nano indefin ido, a c lasse 1 apresenta os alo1norfes 0 - - ni- (alter,
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nancia fonologican1ente condicionada) e a classe 11, 'os alon1orfes t- 00 0- 00
V- ~ O. O alotnorfe 111- da clas~e 1 acorre apenas co111 os tenias que sao
iniciados pelo fonen1a p, con1 a niudat19a 1norfofonológica 111 + p ~ 111 (111pó ~ 1110 '1nao hu1nana'). Na tabela a seguir, está a exe1nplifica9ao do paradign1a .110111 inal das classes e subclasses.

CLASSES

Classe 1
(te1nas em
VeC)

Classe 11
(temas ern V)

CONT.

NAO CONT. - SUJ. DA SER HUMANO
-::1= SUJ. DA
ORA<;ÁO
INDEF.
ORA<;ÁO

a: 0- akál)a

a. payé
0- akátJa
'a c.abe9a 'do
.pajé'

a. o- akát]a
a. i- akátJa
'a
cabe9a 'sua própria
dele'
cabeiya'

b.payé
0- pó
'a 1nao do pajé'

b. i - pó
'a mao dele'

b. mó
'sua própria '1nao humana'
1nao'

a. payé r-esá
'o olho do
pajé'

a. s-esá
olhos dela'

a. t-esá
a. o-esá
'seu próprio 'olho de gente'
olho'

b.payé
r- u Pá
'o pai do pajé'

b. t-u~á
'pai dele'

b. t-uPá
b. o-uPá
'seu próprio 'pai de gente'
pai'

l

·~abeiya

.

hmnana'

b. o- pó

•

c. payé
r- u?úpa
'a flecha do
pajé'
d. payé
r- ekúya
'a cuia do pajé'

c. s-u?ú~a
'flecha dele'

c. o-u?ú~a
c. _0-u?ú~a
'sua própria 'flecha de gente'
flecha'

d. s-ekúya
'cuia dele'

d. o-ekúya
d. 0-ekúya
'sua própria 'cu ia de gente'
cuia'

5. A FLEXAO RELACIONAL EM GUARANÍ ANTIGO

No Guaraní Antigo, há tambén1 tuna divisao tanto dos no1nes quanto
dos verbos e111 duas classes paradig1náticas, de acordo cotn a distribui9ao dos
alo1norfes que n1arcan1 a fun9ño relacional. Co1no no Tupina111bá, no Guara-

271

Atas do I Encontro I nternacional do GTLI da ANPOLL

ní Antigo cada urn dos dois paradigmas apresenta quatro formas, confonne
está expl icitado no q.uadro abaixo.

CLASSES

CONT.

N

NAO CONT.
SUJ. DA
ORA<;AO

= SUJ. DA

*

Classe 1

Classe 11

a. paye'
0- ?á
'o cabelo do
pajé '

a. ¡_· ?á
' o cabelo
dele'

_b.payé
0- poha
'o re1nédio do
pajé'

ORA<;AO

SER H UMANO
INDEF.

a ..o- ?á
'seu próprio
cabe lo'

a. 0 - ?á
' cabelo humano'

b. i - poha
' o re1nédio
de le'

b. o- poha
' seu próprio
retnédio'

b. moha
' remédio de gente '

a. payé r-eté
' o corpo do
pajé'

a. h - eté
o corpo dele'

a. w - eté
a. t- eté
' seu
próprio 'corpo de gente'
corpo'

b.payé
r- u'
'o pai do pajé'

b. t- ú
' pai dele '

b. w- ú
b. t- ú
' seu
próprio ' pai de gente'
pai'

J

c. paye'
c. h- u?'i
1
r- u? i
'flecha dele'
' a flecha do pajé'

c. w- u? 1i
c. 0 - u?'i
' sua
própria 'flecha de gente'
flecha '

d. payé
r- ekúy
' a cuia do pajé'

d. w-ekúy
d. 0-ekúy
' sua
própria ' cuia de gente'
cuia'

d. h-ekúy
\ :uia del e'
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TRONCO TUPI
Fainília Tuparí

O prefixo i- em Tupi: morfema antipassivo vs. marcador
pronominal incorporado
Ana Vilacy Galúcio

l.

(CNPq - MPEG)

INTRODU<;ÁO

Urna característica sintática do Mekens é o requisito de que toda cláusula contendo un1 radical de verbo transitivo tenha u1n objeto direto explícito. O objeto de urn verbo transitivo é s in~.aticatnente defini~v na língua co1no
o sintagma no1ninal (SN) imediatamente precedendo o verbo se o objeto for
norninal óu o prefixo verbal de pessoa se o objeto for pronorn inal (Galucio
2001). De acordo con1 o princípio da unicidade de PRED (Bresnan 2001,
Gri1nshaw e Mester 1985), utn verbo nao pode ter rnais de urn argurnento
com a 1nesma rela¡yao gramatical. Ern Mekens só pode haver tuna referencia
sintática do objeto, que pode ser urn SN pleno ou urn prefixo pessoal, rnas
nao ambos. Neste trabalho, analisaremos duas constru96es sintáticas e1n que
existe urn SN que se refere ao objeto te1nático do verbo transitivo coocorrendo con1 un1 prefixo i- 1 no verbo, a saber, a constru¡yao de foco do
objeto e a constru<yao de de1no9ao do objeto. O foco <leste trabalho é a natureza da rela¡yao entre o prefixo i- e o radical de verbo transitivo. As constru96es envolvendo o pref:xo i- serao consideradas sob duas perspectivas: a
análise antipassiva e a ·análise ern tennos de incorpor~iyao pronon1inal.
2.

MORFEMA ANTIPASSIVO VERSUS MARCADOR PRONOMINAL
INCORPORADO

E1n urna cláusula transitiva sirnples, o objeto direto pode ser rnarcado
ou por urn SN ou por um prefixo pessoal, rnas nao por arnbos. Essa restrii;ao
ocorre urna vez que o prefixo pessoal ern um verbo transitivo tem sempre o
status de argumento do verbo, ou seja, funciona corno objeto pronorninal
incorporado ao verbo. Dessa forn1a, o prefixo pessoal objeto nao pode coocorrer con1 un1 argumento no1n inal na 1nes1na pos i~~lo sintática. Essa restri¡yao de co-ocorrencia é ilustrada ern ( 1a-e) abaixo .

1

Ou seu alofone s-, <liante de vogal.

,
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1a. ·

ameko
so-a-r=()t
cachorro/on9a ver- V.T.-pas. =eu
' Eu vi o cachorro'

1b.

i-so-a-r=ot
3S-ver-V. T. - pas. =eu
' Eu o/a vi '

le.

* ameko i-so-a- r=ot

Id.

ameko

o-so-a-t
cachorrolon9a Is- Ver-V T.-pas.
'O cachorro 1ne viu'

le..

*ameko ot o-so-a-t

Entretanto, nas construc;oes de foco do objeto (CFO) e de detnoc;ao do
objeto, existe um SN que se refere ao objeto temático do verbo transitivo e
um prefixo i- no verbo. Essas duas construc;oes sao exetnplificadas respectiva1nente e1n (2a-b) abaixo . .
2a.

Demo~ao

do Objeto

o-ka
kot
l s-ingerir Fut.Jm.

ka a bese

i-ko

pa=et

te

se/quando

OD-ingerir

Fut=tu foc

pe=1a
perek
ki
ob/-lagoa
compritla
água
'Tu podes me comer, selquando tu beberes toda a água dessa lagoa con1prida'. {Txt)

2b.

Foco do Objeto
arob=ep
te

te

que=realmente verdadeiro
'O que mesmo que tu n1ataste?'

foc

e-1-m1
2s-OD-matar

A sintaxe de Mekens requer u1n objeto sintático da 1nes1na fonna que
línguas cotno Jngles, por exe1nplo, requere1n un1 sujeito sintático. En1 func;ao dessa propriedade sintática, a língua faz uso generalizado do prefixo de
3 pessoa i- (ou de u1n pretixo homófono) para preencher a posic;ao sintática
de argumento (objeto di reto) setnpre que o objeto nao ocorre contíguo ao
verbo, 'con10 nos exe1nplos (3a-b) em que o objeto já fora previatnente estabelecido no discurso. Tanto nos exemplos em (2) aci1na quanto e1n (3) abai:_I

'

.;

.
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xo, o prefixo i- funciona co1no argumento direto .do verbo transitivo e satisfaz o requisito sintático da 1íngua.
3a.

s-a1s1
i-so-a-t
s-iyokoye
i-so-a-t
3s-esposa OD-ver-V T-pas.
3s-cunhado OD-ver-V T-pas.
'Sua esposa o viu e seu cunhado o viu ' (Txt)

3b.

kirit
poot
i-ka-t
i-no i-ko
noat
crian<;a velho OD-ingerir+ V T-pas.
3s-other OD-ingerir neg
'A crian9a mais velha comeu, mas a outra nao comeu'

A constru~ao de tdemo~ao do objeto' pode ser caracterizada tridi1nens ionaln1 ente da seguinte fonn a: (i) o SN referei1te ao objeto ten1ático
nao ocorre e1n sua posi9ao usual, i1ned iata1ne nte-precedendo o ve rbo, (ii) en1
vez d isso, esse SN aparece como o obj eto da adposi9ao 'pe', que 1narca sintag1nas oblíquos, e (ii i) utn prefixo i- ocorre na raíz verbal. O bserve que as
senten9as ( 4a-b) sao se1na nticarnente equivalentes apesar de apresentarem
estruturas sintáticas d ife rentes. A primei ra é u1na cláusula tra nsitiva sitnples
a presentando a o rdem básica de constituintes SOY, enquanto a segunda apresenta a constru9ao de demo9ao do objeto, con1 o s intag1na oblíquo
pe= SN. Apesar da trad u9ao em portugues ser identica, há t11na demo9ao
sintática e sen1a ntico-pragrnática do SN obj eto.
a.

jtaip kwirisa asakwaira piriga
3-filh o(fala mase.) abe/ha (sp.) colméia derrubar-V T
'Ai o.filho j ogou pra baixo a casa da abe/ha'

b.

j taip i piriga p~kwiri sa
asa kwaira 3-filho(fala mase.) od- derrubar- V. T obl=abelha colméia 'A i o
filh o j ogou pra baixo a casa da abe/ha '
1

Foran1 exe1nplos co1no ( 4a-b) aci1na que suscitara1n a hipótese de se
tratar de un1a constru9ao antipassiva. A pritneira vista, a existencia de duplas
de senten9as assi1n correspondentes sugere u1na análise ern tennos de alterna9ao de voz. En1 t11na anúlisc desse tipo, cláusulas ativas co1no ( 4a) terian1
tuna cláusula antipassiva equivalente na qual o objeto se1na ntico do verbo
· transitivo original aparecería como urn sintagma oblíquo marcado p~la adposi9ao 'pe', e o prefixo verbal i- seria o morferna antipassivo.
Um argumento a favor de urna a ná lise nesses tennos é o fato de o prefixo que aparece no verbo quando o SN de obj eto tetnático ocorre en1 fun9ao
periférica (nao-argun1ento) ser invariavel1nente i-, ou seja, o prefixo verbal

276

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

nao apresenta concordancia en1 nútnero e pessoa cotn o objeto ten1ático. Por
exemplo, veja que nao há concordancia entre o prefixo e o SN rnarcado co1no oblíquo ern (Sa) ou entre o SN focal izado e o prefixo. verbal en1 (S b).
Entretanto, apesar da falta de concordancia de tra9os existe un1a coindexa9ao entre o SN e o prefixo tanto na constru9ao de demo9ao quanto na
constru9ao de foco do objeto.
Sa.

arep_ sete

1-so-a

al
ele/a 00-ver-V T
'Aí e/a olhou bem para mim (.)'

Sb.

et

te

pase

pe-6t (.. )

bem

Obl-eu

0-1-sop

ikao
tu
/oc
Is- 00-ver
aqueta hora
'Tu, eu vi aquela hora '/ 'Faste tu que eu vi qquela hora '

No nível pi·agn1ático, a constru9ao de de1no9ao do objeto ern Mekens,
ilustrada etn (4b) ten1 a fun9ao de desenfat izar o papel do SN correspondente
ao objeto te1nático. Dessa forn1 a, essa constn19ao estaria de acordo cotn a
defini9ao de backgrounding antipassive (Foley e Van Valin 1985). No
en tanto, a den1 09ao do objeto a un1 sintagn1 a oblíquo en1 Mekens nao está
relacionada a fun9ao da construc;ao antipassiva de colocar un1 SN e1n
posi9ao de pivo para assurnir detern1inada fun9ao exigida pela si ntaxe da
língua (cf. defini9oes etn Silverstein 1976, Dixon 1994). A única restri9ao
· sintática en1 Mekens que exige que detenn inado SN esteja etn tuna certa
configura9ao para ser usado corno pivo sintático faz referencia a SNs
sujeitos co-referenciais. Essa restri9ao nao está relacionada ao uso da
constru9ao corn o sintag1na oblíquo 1narcado con1 'pe', exen1plificada en1
(4b), un1a vez que tal construc;ao está centrada na den1 09ao do objeto, n1as
nao altera o status sintático do SN sujeito (A). Alén1 disso, outros testes
estruturais para ergatividade sintática, con10 restri9ao de ce-referencia,
restri9ao sobre topical iza9ao e sobre foca liza9ao, ta1nbérn revelan1 u1n
siste1na Notninativo-Acusativo en1 Mekens (para u1na ilustra9ao da
aplica9ao <lestes testes, ver Sanda lo (neste volun1e)). Mes1no na constn19ao
de de1no9ao do objeto, todos os testes en1 Mekens fazen1 referencia ao
sujeito (S/ A) e nao ao argu1nento absolutivo (S/O).
En1bora haja varia9oes nos n1ecan is1nos envolvidos na 'deriva9ao' de
constrU<;oes antipass ivas dependendo da abordage1n teórica adotada (cf. Baker 1988, Davies 1984, qri1n shaw e Mester 1985, Fo ley e Van Val in 1985),
de un1 1nodo geral, o verbo e1n constru96es ~ ntipassivas é descrito corno
sendo intransitivo (ou intrans itivizado) devido ao fato de o argu1nento A do
verbo transitivo básico ser tratado na constru9ao antipass iva co1110 o argu277
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111ento S de um verbo intransitivo. No entanto, urna c~racteriza9ao 1ilais adequada de un1a constru9ao antipassiva (cf. Silverstein, co1nunica9ao pessoal)
é a de tuna rela9ao inversa de 2-arguinentos, geralmente traduzida en1 ten11os
de u1n esque1na No1n-Dat. Assi1n sendo, o verbo antipassivo pode apresentar
tuna distribui9ao sintática de verbo intransitivo (!-argumento), rnas é claran1ente u1n verbo de 2-argurnentos na sernantica. Essa propriedade dos verbos
e1n constn196es
antipassivas foi capturada por Mark Baker ( 1988).
,
E i1nportante ressaltar que o verbo na constru9ao de de1no9ao do objeto nao apresenta nenhu1na característica diferente do verbo e1n tuna cláusula
transitiva si1nples, nen1 do ponto de vista sintáticó nem morfológico. Verbos
intransitivos ou intransitivizados e1n Mekens requere1n concordancia obrigatória e1n pessoa e nú1nero co1n setis argun1entos S. No ·caso de 3" pessoa singular, o prefixo de concordancia é sempre o prefixo coreferencial /se-/ e1n
u1na cláusula sirnples. O verbo na cons'tru9ao de de1no9ao do objeto nao
apresenta ~01Ícordancia con1 sujeito, rnas, ao contrário, segue exata1nente o
padrao de verbos transitivos na língua no que diz respeito a 1narca9ao de
sujeito, conforme ilustrado ern (6a-c) abaixo. Ern (6a) te1nos u1n verbo intransitivo set 'ir' seguido por un1 verbo 1narcado con1 i- cujo objeto ten1ático
aparece ern um SN=pe. Observe que son1ente o verbo set 'ir' tern concordancia de sujeito, 1narcada con1 o coreferencial se-. Observe que nos exe1nplos
(6b-c) tainbén1 nao há concordancia de sujeito; o sujeito é 1narcado por u1n
SN pleno em (6b) e por u1n pronorn e livre e1n (6c), exata1nente corno acorre
nas cláusulas transitivas regulares, se111 de11109ao do objeto.
6a.

ara mira se-set i-ar-a
te pe=eme kwai tiero na
mu/her Je-ir OD-pegar-V. T .foc Obl=dem.pl pedra chicha Verblzr
'A mulher.foi pegar essas pedras parafazer c hicho '

6b.

koa
i-ka-t
o-iko
a1ra=pe
papagaio OD-ingerir+ V T.-pas. Is-comida pedar;o=Obl
'O papagaio comeu um pedar;o da minha comida '

6c.

are p
seteyat i-n1i-a pe=kwe
aí eles OD-1natar/atirar- V. T.
Obl=animal
'Eles mataram um bicho (Txt)

Considera95es se1nelhantes a constru9ao de de1no9ao do objeto, em
tennos de antipass iva, extenden1-se a constru~ao de foco do objeto. Mekens possui u111a constnu;ao sintática ern que o SN correspondente ao objeto
ternático acorre e1n urna pos i~ao de foco fora do sintag1na verbal (SV), o
verbo é niarcado co1n o prefixo i-, nao recebe flexao de ten1po e aspecto e
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apresenta um padrao de concordancia (de pessoa) distinto do padrao geral da
língua. Esse tipo de constru9ao ocorre nos seguintes an1bientes sintáticos:
quando o objeto é focalizado, perguntas cujo foco é o objeto e cláusulas relativas de núcleo do objeto. Exemplos da constru9ao de foco do objeto sao
apresentados em (7a-d) abaixo. No exe1nplo (7a) os constituintes ocorretn na
ordem nao 1narcada SOY, logo nao há prefixo de objeto no verbo. Por outro
lado, (7b) é utna pergunta sobre o objeto. Portan to, co1110 descrito acitna, o
objeto nao aparece na frente do verbo e te1nos o prefixo i- nessa posi9ao. Da
1nes1na fonna, en1 (7c) te1nos a orde1n nao n1arcada, enquanto e1n (7d), o
objeto setnantico é focal izado no início da cláusula e o prefixo i- aparece no
verbo.
7a.
ameko
aose sogo-a-t
cachorro/on9a hon1en1 111order-V T-pas.
'O cachorro 1nordeu o homem '

7b.

arob=ep
te ameko
i-sogo
Que=realmente j'oc cachorrolon9a OD-morder
'Quemo cachorro 1nordeu?'

7c.

asi
JJWae 6-a
o-arop na
miie panela dar-V. T I s-coisá Vbrlzr
'Minha nu1e deu a panela para mim' (Lit: Minha miie deu a panela para
ser minha coisa (possuída))

7d.

gwae te asi i-op o-arop na
panela foc mae od-dar l s-coisa Vbrlzr
'Panela, minha 111fíe me deu'/ 'Foi panela que minha mfíe me deu '
Foi p~nela que 1ninha mfíe deu para ser n1inha coisa (possuída) ')

(Lit.

Alternativatnente a hipótese antipassiva, existe a hipótese de incorpora9ao prono1n inal segundo a qual as cláusulas ilustradas e1n (6a-c), por exen1plo, sao se1nantican1ente e si ntatica1nente cláusu las transitivas, ainda que
o SN de objeto té1natico tenha sido den1ovido no nível pragn1ático e' sintático. Entao, do ponto de vista estrutural, a pos i9ao gra1natical do argun1ento do
objeto, que é exigida pela sintaxe de Mekens, é preenchida nestas cláusulas
pelo prefixo / i-/ que aparece no verbo. Esse prefixo é analisado co1no un1
argun1ento prono1n inal incorporado ao verbo e funciona con10 u1n 111arcador
gran1atical do objeto (00). O SN oblíquo 1narcado con1 'pe' (SN=pe) duplica o argun1ento incorporado, mas te1n ·utna posic;Go periférica de naoargu1nento, ou seja, ele funciona co1no un1 adjunto oblíquo.
A análise e1n tern1os de incor!)ora9ao pronotninal ten1 a vantagen1 de
ser igualn1ente válida para a constru9ao de demo9ao do objeto e para a cons279
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tru9ao de foco do objeto; assi1i1 cotno para senten9as exemplificadas en1 (3)
aci1na, nas quais nao. existe nenhutn outro SN na cláusula. Esta análise captura a generaliza9ao de que o que todas essas sentenc;as ten1 e1n co1nu1n é o
fato de o objeto direto te1nático do verbo transitivo nao ser un1 argumento
nuclear da cláusula, ou seja, tal SN nao faz parte da estrutura argumental do
verbo. O SN referente ao objeto te1nático é ou u1n SN de1novido a oblíquo
(construc;ao de de1no9ao do objeto) ou u1n SN na posic;ao sintática periférica
de Foco (constru9ao de foco do objeto), enquanto o prefixo i- no verbo seria
o argun1ento sintático (objeto incorporado) exigido pela sintaxe da 1íngua.
Observe o paralelis1no entre as . ~entenc;as (8a-b) abaixo. O SN referente ao
objeto te1nático funciona co1no Foco e1n (8a) e co1no adjunto oblíquo e1n
(8b ); e1n a1n bas q verbo é ni arcado co1n i-.
8a.

sirap te

o-i-ko

,

1nassac,0.de.111andioca Foc I s-OD-ingerir
'Massaco de n1andioca, eu conti '/'Foi 111assaco de n1andioca que eu conú'

8b.

o-met

i-ka-r-ap

s1rap=pe

I s-111arido OD-ingerir. V. T.-pass. -Neg massaco. de. mandioca=Obl
'Meu 111arido nao comeu, massaco de mandioca'

Por outro lado, e111bora a hipótese antipassiva consiga ta1nbé1n explicar as senten9as ilustradas em (3), u1na vez que en1 constru96es antipa.ssivas
o objeto tetnático pode ser otn itido, ela ta1nbé1n te1n desvantagens. Se quiséssen1os 1nanter u1na análise na qual o prefixo verbal i- na de1no9ao do ob)eto é u1n 1norfe111a antipassivo, teríamos que tratar a construc;ao de democ;ao
._ do objeto, a construc;ao de foco do objeto e as sentenc;as co1n objeto prono1n inal de 3ª pessoa co1no sendo constru95es totahnente independentes e sen1
rela9ao entre si. Co1n isso, deixaríainos de recuperar a·generalizac;ao já repetida durante todo o decorrer deste trabalho, que diz respeito a ausencia de un1
SN en1 posic;ao gramatical de objeto e consequenten1ente o prefixo i- incorporado ao verbo.
Partindo do pressuposto que essas duas constru95es (den109ao e foco
do objeto), ainda que diferentes do ponto de vista se111antico-pragn1ático,
possatn ser éxplicadas fonnahnente via incorporac;ao prono1ninal do objeto
direto para satisfazer a posic;ao de argun1ento sintático exigida pela língua,
a inda precisainos explicar o padrao de concordancia de pessoa en1 constru96es de foco e a ausencia geral de concordancia (exceto pelo prefixo i-) na
construc;ao de de1no9ao do objeto.
O verbo en1 Mekens nonnal1nente concorda con1 apenas un1 de seus
argu1nentos, seguindo u1n padrao 1norfologican1ente ergativo: os argu1nentos
S e O sao 1narcados pela série de prefixos pessoais, enquanto o argurnento A
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é 1narcado pela série de pronotnes. Co1no vi1nos anteriorn1ente, na construc;ao de den1oc;ao do objeto 1 o verbo apresenta todas as características de un1
verbo transitivo, ou seja, o objeto direto,é 1narcado co111 o prefixo i- (hon1ó·fono ou identico ao objeto de 3" pessoa), o verbo apresenta 111orfologia de
ten1po-aspecto e nao possui concordancia co1n o sujeito. Entretanto, na constn19ao de foco do objeto, o padrao de concordancia verbal é inverso já que os
prefixos absolutivos aparente111ente rnostra1n concordancia con1 o sujeito
(argun1ento A). Por outro lado, o verbo nao apresenta 1norfologia de ten1poaspecto. Mes1no que ad1n itísse1nos que o prefixo i- (quer seja ele un1 1norfe·1na de antipassiva ou un1 1norfe111a p~onotninal incorporado) libera o verbo
de ·seu argu1nento absolutivo (objeto), dessa forn1a tornando-o di sponível
para concordar con1 o sujeito já que sintatican1ente ele teria apenas un1 argu1nento, ainda tería1nos que explicar por que isso acontece na construc;ao de
foco, ni as nao na construc;ao de de1no9ao e por .'que nies1no na construc;ao de
foco, a concordancia nao segue o padrao dos verbos intransitivos na língua.
Do ponto de vista descritivo este padrao de concordancia está certa1nente relacionado aauséncia de 1norfologia de tetnpo-aspecto no verbo, urna
vez que o que é crucialn1ente diferente entre a constru9ao de foco e a construc;ao de de1no9ao é o fato de na pri1neira o verbo nao apresentar morfología
de ten1po-aspecto e ter concordancia de ' sujeito ' , enquanto na segunda o
verbo te1n morfología de ten1po-aspecto e nao ten1 concordancia de sujeito.
U1na possível linha de análise, que é tan1bé1n con1patível con1 a hipótese de o prefixo i- ser u1n n1orfen1a prono1n inal incorporado, é en1 tennos de
non1 in al izac;ao, ou seja, a construc;ao de foco do objeto te ria u1n verbo non1 inalizado através de processo de derivac;ao zero. lsso expl icaria a ausencia de
1norfologia de ten1po-aspecto no verbo. E1n contrapartida, o prefixo de pessoa 'S(ujeito)' seria forrnalinente o possuidor do verbo no.111 inalizado e nao
concordancia de sujeito. U1na forte evidencia para a hipótese de non1inaliza9ao na construc;ao de foco do objeto é o fato de a aparente 'concordancia de
sujeito' seguir exata1nente o n1esn10 paradig1na de posse nas constru96es
genitivas na língua. Tanto nas constru96es genitivas quanto nas CFOs o argu1nento (possuidor) prono1ninal é 1narcado por prefixos enquanto o argu111ento (possuidor) non1inal é n1arcado por SNs plenos. Existe, portanto, un1a
di stri bui~ao co1np!e1nentar en:re prefixos e SNs tanto nas construc;oes genitivas quanto nas CFOs: todos os argun1entos pronon1inais sao 1narcados por
prefixos e só por prefixos nunca por pronon1es, enquanto os argun1entos
no1ninais sao n1arcados exclusivan1ente pelo SN 2, conforn1e ilustrado e1n
(9a) e (9b-d) abaixo

2

Note que essa é tainbém a forma de 1narcar o objeto de um verbo transitivo.
'
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Posse nominal
9a.

'1ninha casa
(1ninha casa)
'tua casa'
(tua casa)
'casa dele'
'casa do meu pai '
(casa do teu pai)
'casa dele mes1no'

o-tek
* ot tek
e-tek
*ettek
i-tek
o-top tek
*o-top i-tek
se-tek

Foco do objeto
9b.

arob=ep te te e-i-mi
que=n1esmo verdadeiro joc 2s-OD-n1atar!atirar
'O qué mestno tu ntataste?'

9c.

kwamá-ep

tiri te s-i-mi pe=chico

nambu-n1esmo do is foc 3s-OD-matarlatirar Obl=chico
'Dois na1nbus 111es1110 (que) ele matou, o Chico '

9d.

IJwae

te

asi i-op

o-arop na

panela foc miie OD-dar I s-coisa Vbrlzr
'Panela, 1ninha 111ae me deu '/ 'Foi panela que minha mae 111e deu' (lit. Foi
panela que minha miie deu para ser 1ninha coisa {possuída) ')

A no1ninaliza9ao do verbo na CFO explica ta1nbén1 porque o prefixo
co-referencial nao é usado co1n sujeitos de terceira pessoa, urna vez que esse
prefixo é usado contrastiva1nente e1n constru9oes genitivas.
Cláusulas e1n que a construs;ao de foco do objeto aparece corno (parte
do) argurnento de u1n verbo sao argu1nento e1n favor da hipótese de nominalizas;ao dessas constru96es. Por exe111plo e1n ( 1Oa) abaixo, u1na CFO 1nodifica o núcleo da cláusula relativa que funciona con10 objeto direto do verbo
transitivo. CFOs ta1nbé1n pode1n acorrer na posis;ao de sujeito ou predicado
de cláusulas no1ninais (lOb), o que é consistente tarnbém con1 a hipótese da
no1ninalizayño já que cláusulas no1ninais predicativas en1 Mekens sao for1nadas pela justaposi9ao de dais SNs. Etnbora consistentes co1n a hipótese de
no1ninaliza9ao, os exe1nplos e1n ( 1Oa-b) ta1nbé111 poderiatn ser sirnplesrnente
cláusulas relativas co1n núcleo interno. Entretanto o argun1ento niais forte
para o status de SY no1ninalizado das CFOs é o fato de elas precisare1n de
u1na partícula verbalizadora para que possam ter propriedades próprias de
SV na língua, co1no por exe1nplo, receber 1narca de tempo-aspecto. Etn
( 1Oc), a CFO ocorre como escapo da partícula verbalizadora na. Essa partícula liga-se a SNs e deriva SYs cuja defini9ao se1nantica é "ser SNx; tornar-
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se SNx". No exe1nplo ( 1Oc) o predicado da pri1neira ·cláusula é eiat na 'o que
vai ser sua acquisi9ao'.
IOa.

p11p

te

kwe

o-i-sara-kwa

sop

saa

ontem .foc
animal ls-OD-n1au- TR ver
ainda
'Eu vou prime iro ver o animal que eu baleei ontem '

IOb.

e-i-sop

te

foc

kot
fut.im

o-i-mi

I s-od-111atarlatirar
2s-OD-ver
'O que tu viste é o que eu matei'

1Oc.

eke

e-i-at

na

i-no

nop

esse
2s-OD-pegar
Verblzr 3-outro
nao
'Esse é para ti, o outro nao é' (lit. 'Este é o que tu vais levar, o outro

3.

1

nao~

ENFOQUE COMPARATIVO

A análise das constru96es de de1no9ao do objeto e de foco do objeto
e1n tern1os de objeto pronominal incorporado ao verbo apresentada aquí poderia ser traduzida, por exen1plo, na análise de antipassiva proposta por Baker ( 1988) en1 te1nos de incorpora9aó prono1ninal. E1n a1nbos os casos, o
prefixo i- é incorporado ao verbo e funGiona co1no o argu1nento grainatical
do 1nes1no (objeto direto), enquanto o sintag1na nominal oblíquo, ou focalizado no caso de Mekens, é sintatica1nente u1n adjunto que duplica a referencia do afixo verbal. Tanto na constru9ao de den109ao quanto na constru9ao
de foco, o SN referente ao objeto te1nático é demovido da fun9ao nuclear de
objeto direto para un1a func;ao sintatica1nente periférica. Entretanto, a análise
proposta aquí diferencia-se da de Baker urna vez que o prefixo i- do verbo
e1n Mekens funciona co1no o argu1nento interno do verbo !lao en1 virtude de
ser u1n 1norfe1na antipassivo, 1nas sim um argumento pronon1 inal incorporado. Confonne observan1os aci1na, o verbo incorporado e111 Mekens per111anece transitivo e nao 1nostra nenhu1na propriedade de verbos intransitivizados
na língua.
Além do uso do prefixo i- nas duas constru96es discutidas neste trabalho, é in1portante n1encionar que este prefixo apresenta u111a distribui9ao
1nnis an1pla, sendo usado ta1nlJ¿111 cotn auxiliares, no111es inalienáveis e adjetivos. De tlln 1nodo geral, o uso do prefixo i- co111 estas categorías lexicais
seria equivalente ao seu uso nas constru96es de de11109ao e de foco do objeto, tuna vez que ele acorre radicais de non1e e adjetivos, por exe1nplo, quando estes nao estao contíguos ao SN (possuidor ou núcleo rnodificado), confonne ilustrado etn ( 11 a-c) abaixo.
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· . 11 a.

11 b.

i-paak
3-branco·
'branco'/ ' algüén1 ou algum a coisa branca'

i-piso
3-pé
'Pé de le ou dela '/ 'Pé de algué1n'

11 c.

te
pe=pasiare
poret s-an•p=ese
tai
Obl=Pasiare
aí
3-cabe9a=Loc
quebrar foc
'Aí e le quebrou na cabec;a d.e le, do Pasiare '

En1 todos os seus usos, o prefixo i- possui a 1nes1na fonna: do prefixo
de 3" pessoa referencial que ocorre co1n no1nes, adjetivos, verbos e auxiliares. Con1 base nestes dados, pelo 1nenos dLías hipóteses 1nerecen1 aten9ao: (i)
o prefixo i-. qLÍe ocorre no verbo, non1e ou adjetivo quando o SN (objeto,
possuidor ou núcleo 1n od ificado) nao está contíguo a este é u1n prefixo distinto do prefixo de 3·' pessoa, e1nbora .sejan1 hon1ófonos; e (i i) o prefixo nestas constru9oes i- é o n1esn10 prefixo de 3" pessoa que foi generalizado na
língua. Os dados que possuí1nos de Mekens nao nos perm ite1n decidir por
nenhu1na das duas hipóteses no 1nomento. Entretanto, dados cotnparativos de
outras 1ínguas do tronco Tupi sugere1n que o prefixo i-, e seus cognatos possuen1 u1na aplicac;ao 1nais restrita que e1n Mekens. A guisa de ilustrac;ao
van1os considerar alguns exen1plos de Karo, fan1ília Ran1ara1na (cf. Gabas
1999 e cornunicac;ao pessoal) e de Karitiana, fa1nília Ariké1n (cf. Storto
1999). Estas duas línguas possuetn urn 1norfe1na funcionaltnente e fonologica1nente sin1 i lar ao 111orfen1a i- do Mekens. Por lin1itac;ao de espai;o, nao
estan1os propondo aqu i u1na análise para as constru96es exe1nplificadas nestas duas línguas (para un1a análise destas construi;oes e1n Karitiana, ver Storto 1999), que re1nos a penas chan1ar aten9ao para as sen1elhan9as entre elas e
as constru96es de Mekens discutidas neste trabalho.
Karo possui tres clíticos pessoais de 3" pessoa, a saber, a? '3s ing ular',
IJa? '3singu lar,+Hum, +Fe1n' e to 'coreferencial (Sg.,PI.)'. Do ponto de v ista
s intático, Ka ro, co1no Mekens, é un1a 1íngua No1n inati va(-acusativa): coreferencialidacle é 111arcada ero re lac;ao aos atgun1entos S/A. No e ntanto,
exlstetn algu1nas construy6es en1 que os argu1nentos abso lutivos (S/O) segue1n u1n 1nes1no padrao. Sernpre que o SN S(ujeito) do verbo intransitivo
ou objeto do verbo transitivo é focal izado, questionado ou e nfatizado, o verbo é 1narcado co1n i- ' I(1npessoal)'. O 1n esn10 prefixo ta1nbé1n ocorre con1
non1es inalienáveis e a uxi lia res. Note que esse n1orferna en1 Karo é distinto
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dos prefixos de l ' pessoa referenci~I. Os exetnplos ( 12a-d) ilustratn as constnu;oes en1 que ocorre o prefixo i- no verbo. Exen1plos (12a') e (12b') 1nostratn o contraste entre o prefixo i- e o prefixo de 3" pessoa referencia l en1
verbos intraqsitivos e transitivos, respectivatnente.
12a.

nán
i=ket
quen1 i=dorn?ir
'Quem dormiu? '

12a'.

a?=ken
3s=dorn1ir
'Ele dormiu '

12b.

nan
en
quemlque
tu
'Quen1/o que tu viste?'

12b' .

iyom
a?=toy
wat
1sg.poss pai
Js=ver
'Meu pai a viu '

12c.

wat
owa IJª
on
l sg.poss mae CL. Fem
eu
'(Foi) pela núnha mae (que) eu esperei' ·

12d.

agóa?p~t

i=top
!=ver

.

.

1=p1y-ap
/=esperar. por-/ ND2

i=ket
pajé
!=dormir
'(Foi) o pajé (que) dorntiu'

· Assitn co1no Karo e Mekens, Karitiana també1n apresenta utn padrao
ergativo-absolutivo3 de concordancia pronominal nos verbos. Os argun1entos
absolutivos (S/O) sao marcados pela série de prefixos pessoais, e o argu1nento ergativo (A) é rnarcado pelos pronotnes livres. Essa distribui9ao é exe1nplificada nos exetnplos ( 13a·b) abaixo.
13a.

in
a-ta-oki-j
ls
2s-decl-matar/ferir-irr
'Eu vou machucar vocé'

an
2s

3

Storto ( 1999) chama esse padrao de concordancia de ' Ergativo- nominativo ', seguindo Bittner and Hale ( 1996).
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13b.

a-ta-opiso-t
2s-decl-ouvir.-nfút
'Vocé ouviu '

an
2s

Entretanto, Karitiana tan1bén1 possui un1 tipo de constru9ao de foco do
objeto envolvendo 1novimento do objeto para urna posi9ao inicial na cláusula, tanto e1n cláusulas principais quanto e1n subordinadas nao-declarativas,
nos contextos sintáticos em que o objeto é focalizado ou questionado e e111
cláusulas relativas núcleo do objeto. Neste últi1no tipo de constru9ao, o verbo é n1arcado por u1n prefixo .ti- e apresenta u1n· padrao de concordancia
inverso do padrao regular .da língua, ou seja, nesse caso o verbo transitivo
concorda co1n o sujeito ergativo, e nao co1n o objeto . .A constru9ao de foco
do objeto e1n Karitiana é exe1npl ificada e1n ( l 4a-b) abaixo. Note que o contexto sintático e a fonna dessa constru9aQ' e1n Karitiana sao análogos aqueles
da constru9ao de foco (te1nático) do objeto en1 Mekens e que o prefixo ticorresponde ao prefixo i- de Mekens.
14a.
sepa
i-ti-m-'a
ti-]a-t
cesto
I s-cfo-caus. -fazer
imperf sentado-nfut
l.
14b.

'Urn cesto, eu teci'

ep
aj-ti-pasagnga-t
árvores 2pl-c,fo-contar-nfitt
'Árvores, voces estao contando'

aJxa
2pl

Os exe1nplos de Karo e Karitiana 111ostran1 un1a se1nelhan9a entre as
constru96es de de1no9ao e de foco do objeto nestas tres línguas de fa1nílias
distintas. Nossos estudos comparativos reyelarn tratar-se de urn fenon1eno
ainda rnais abrangente, envolvendo outras fa1nílias Tupi. A distin9ao entre o
prefixo de 3" ,pessoa referencial a? e o prefixo verbal i- e1n Karo sugere a
existencia en1 algurn nion1ento de doi s n1orfen1as distintos, 1nas co1no já
mencionamos anterionnente no estado s incrónico do Mekens nao é possível
defii1ir se ternos dois 1norfen1as ho1nófonos ou u1n único n1orfen1a de uso
generalizado.
Concluindo, gostaríarnos de reiterar que o prefixo i- de Mekens apresenta tuna distribui9ao generalizada, ocorrendo com radicais de verbos, auxiliares, nomes e adjetivos, en1 determinadas constru96es e1n que estes nao
ocorre1n contíguos a un1 SN. E1nbora con1 cada tuna dessas classes lexicai s,
o prefixo i- possua urna fun9ao distinta, ele forrna urna unidade s intática
co1n o radical de palavra ao qua! ele se atacha. Co1no vi1nos, nas duas cons- ·
tru96es analisadas neste trabalho, o prefixo i- funciona como um 1narca
gramatical de objeto direto (OD) incorporada ao verbp. A constru9ao de de-
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1no9ao do objeto, que a pri111eira vista parece tratar-se de urna constru9ao
antipassiva, nao altera o padrao sintático non1 inativo-ac usativo da 1íngua,
rnuito en1bora essa constru9ao sirva para den1over o SN objeto para un1a
fun9ao periférica de obl íquo. Por outro lado a constnu;ao de foco do objeto,
que tan1bén1 de1nove sintatican1ente o SN objeto e parece apresentar u111a
concordancia ergativa no verbo, pode ser analisada con10 tun a constru9ao
envolvendo u1n SV 110111 inal izado e un1 parad ig1na de posse non1in al.
4.

,.

•

•
•

•

-

•

..
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-
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TRONCO TUPI
Família Tuparí

Correspondencias lexicais e fonológicas entre
Tupí-Guaraní e Tuparí
Aryon Dall' lgna Rodrigues

(Laboratório de Línguas Indígenas - UnB)

Esta co1nunica9ao consiste, essencialment.e, na recupera9ao de outra
feita há quarenta anos na Sa. Reuniao Brasileira de Antropologia, e1n Belo
· Horizonte, no ano de 196 L Esta recupera9ao se justifica nao só por nao tere1n sido publicados os dados contidos na 1nes1na comunica9ao, 1nas també1n
porque algu1nas das reconstru96es fonológicas neJa apresentadas fora1n de
importancia básica para o estudo reconstr.:1tivo do Proto-Tupí e, ainda, nenhum outro ~studo dessa natureza foi empreendido até hoje. Passados tantos
anos ve-se ta1nbé1n que os registros lingüísticos do antropólogo Franz Caspar, que fornecera1n os dados do Tuparí para o trabalho comparativo, era1n
de excelente qualidade e abrangencia, ainda nao superadas pela docu1nenta.
9ao
ma1s
recente. l
A comunica9ao de 1961 , intitulada "Tupí-Guaraní e Tuparí - urna
co1npara9ao", consistiu na compara9ao siste1nática dos fonemas do Tuparí
com os do Tupinambá com base num conjunto de 148 pares de itens lexicais
que se podiatn considerar cognatos e na proposta de reconstru9ao de protofonetnas do que entao cha1nei provisoria1nente de "Proto-Tupí B", para dis:tingüir das reconstru96es, etn alguns detalhes distintas, que eu tinha projetado anterionnente co1n base etn dados do Mequéns e de outras línguas do
tronco Tupí (e1n Hanke, Swadesh e Rodrigues, 1958), as quais distingui
co1no "Proto-Tupi A".
Agora vou 1imitar-me a extra ir do trabalho de 1961 e a presentar aqui
os elementos cognatos comparados e as correspondencias fonológicas mais
interessantes, con1 1nen9ao a alguns problemas da reconstru9ao fonológica
do Proto-Tupí. Essencialtnente serao utilizados os dados do Tuparí de Cas-

Documenta9ao posterior a de Caspar, a que tive acesso, inclui os registros de
Cam pbell 1968, Moore 1988 e Alves 1993 , 1994 e 1996-97. Com base nos dados de
Caspar escrevi em 1957 um esbo~o da fonologia e da morfología (Caspar & Rodrigues 1957). Além dos dados fraseológicos que entao pos a minha disposi9ao, Caspar
registrou grande acervo lexical; muitos elementos lexicais estao incluídos em suas
publicac;oes, especialmente na grande monografía que foi sua tese de doutorado
(Caspar 1975).
1
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·par e do Tupinambá das fontes quinhentistas e seiscentistas reanalisadas ·por
1nirn (Rodrigues 1953, 1959).2
Os 148 pares de cognatos (ou -possíveis cognatos) identificados no
estudo era1n cerca de 25% dos itens lexicais cotnparados, a maioria dos quais
sao nítidamente diferentes nas duas línguas. Embora relativamente pequeno,
o léxico cognato é essencialmente de natureza básica, isto é, referente a conceitos universais, independentes de arnbientes naturais particulares ou de.
culturas específicas. É, e1n su1na, um léxico " nao cultural", 1nenos sujeito a
tomada de e1npréstimos de língua a língua. Nele estao representadas as principais áreas se1nanticas de caráter universal, co1no se ve abaixo (as fonnas
do Tupinambá precedetn as do .Tuparí, separadas· por/; etn fonnas co1nplexas (ou suposta1nente co1nplexas), o elemento co1nparado é separado dos
demais por hífen):
- elementos da natureza: 1. água' li / li ' bebida', 2. ' barro' tu-juk /
hop; 3. ' fu1nay~ ' til) I sil), 4. 'n1undo, te1npo; parte superior, superficie' ?ar/
at ' ar, atn1osfera, altura', 5. ' vento' ij3itu / ipsio;
- partes do corpo humano e dos animais: 6. ' asa' p epo / p eplo, 7.
' calcanhar' pita / sia-ok?a ' tornozelo', 8. ' coxa ' ?uj3 / kip ' perna' , 9: 'dente'
taj / jiij , 10. ' ferida ' p erej3 / porap, 11. ' figado ' pi?a l si?a, 12. ' gordura' kaj3
/ ?ap, 13 . ' língua ' ape-kil / o-pe, 14. ' mao' p o / p o, 15. ' nariz (ponta do) ' [1p1}
/ anisi ' nariz' , 16. ' nuca' a-tola (a- ' cabe9a' ) / tola, 17. 'orelha/ouvido' ap~
sa / apsi, 18. ' ova' uj3 / op, 19. ' ovo ' upi?a / op si?a, 20. ' pé' pi I si-to, 21.
' pelo, pena', aj3 / ap ' pelo, cabelo, pena', 22. ' pescoyo' jur / or-ai, 23. ' pus'
pew / pao, 24. ' rabo' uwaj / owajt, 25. 'respira9ao' pitu / sio, 26. 'rosto' oj3a
/epa 'olho ', 27. 'sangue ' uwi/ ei28. 'seio' kan1 / kem, 29. ' testa' akal)-ape
(akal) 'cabe9a') 'couro cabeludo' / ape testa' (cp. 33), 30. 'virilha' akq / akoap 'pelos pubianos' ( cf. 21 ), 3 l. 'vulva' apu-pir / sit ;

Os fonemas do Tupinambá sao p t kl m n IJ s f3 w 1 j i i u e a o (e as correspondentes vogais nasais, interpretadas como orais associadas a um acento de intensidade nasal). Os fonemas do Tu parí sao p t k ? m n IJ s h w 1 j í i e a o í e d 6 (Alves
1991 :54 e 67). O fon ema s é africado [ts] para parte dos falantes do Tu parí e o fonema í, também para parte dos falantes dessa língua, é arredondado [H]. Para outros
detalhes fonéticos v . A !ves 1991. Tabelas dos proto-fone1nas pro.pastos para o ProtoTupí-Guaraní e o Proto-Tupí podem ser vistas em Rodrigues ·& Dietrich 1997; um
ensaio de reconstruc;ao para o Proto""Tuparí é Moore & Galucio 1993.
2
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- partes dos vegetais: 32. 'árv ore' lif3 / kip. 33. ' casca· ape / ape, 34.
' folha' of3 /ep, 34. 'fruta' ?a l ?a. 36. 'galho' aka lakci, 37. ' resina ' ?i-sik l
sik. 38. 'tubérc ulo' -?ok / ?ek~ 39 . 'tro nco, base ' ipi/ kip?i ' raíz·~
- partes de um todo: 40. ' conteúdo ·por / poi, 41. ·interior' pi / s i~
- termos de parentesco: 42. ·fiJho da 1nulher' 111e111irl 111e111si1. 43. ' fi lho do hon1 en1 ' a?irl a?ip , 44. 'irn1a júnior da n1ulher' piki?ir) I kipsi?i, 45 .
'irrna senio r da n1ul her' iker / ikeit, 46. ' irrnao da tnttlher~ kif3ir / kip ' irrnao
júnior do hornen1 ', 47: ' irrnao senior do horne rn ' ike?irl ike, 48. ' n1ae' s i /si,
49. 'rnarido ' 111en / 111en, 50. 'pai' uf3/ op;
- plantas cultivadas e semicultivadas: 51. 'cuc urbitácea kurua I
koro-1a·, 52. 'cabac;a· i?a / i?a 'vasilha para água en1 forn1a de cabac;a', 53.
' n1a11d ioca' 111an i / nll(j. 54. ' ti n1 bó' / iIJ / ni IJ,
·
- animais onipresentes: 55. 'abelha/n1e l' eir / evvit, 56. 'arara· arar I
ara-tala. 57. ' berne· rur / kot, 58. 'bicho d e pé' tuq / ji'i-tap, 59. 'caitetu '
taite-tu / haote-?i ri. 60: concha' ita I tfc7. 61 . ' cuju bi 111 · kirjuf3i I koH1op ?i, 62 .
'cup in1 · kupi-?i / kop?i. 63. ' escaravelho · ene111 / ene111-011?a. 64. 'jacu' jaku /
wako, 65. ' larva ' -sok / tek, 66. 'papagaio ' ajuru / aoro, 67. ' pato' 1jJek /
ipek, 68. ' peixe n1iúclo' p 1kir / ikin, 69. 'p io lho' ki/3 / kip, 70. 'piun1' pi?L7 /
silo 'borrach udo' , si?o-iri ·piun1 ', 71. 'porco-espinho· kH1anu / koano, 72.
' tucano' tukan ljDkan. 73. ' urubu' uruf3u / orop?o. 74. 'vespa· kaf3/ kap~
- elementos de cultura material: 75. · aldeia ' taf3 / hap ' teto ' . ·construir·. 76. 'a ldeia abandonada' taper / hapol, 77. 'ca111inho' ape / ape, 78.
'casa' ok / ek, 79. 'contas' polir / oit, 80. 'corda' sc1111 Í ?a111, 81 . 'covo'
jeke?a / 1veke?a. 82. 't~1ca ' ki\·e / kite ' taquara. faca de taquara'. 83 . ·flecha'
. u?uf3/ekip. 84. 'n1achado'ji/ 111;, 85. 'panela ' jaí'e /wa?e-top?a, 86. ' pau de
cavar' sir /s1i, 87 . 'lugar de estar deitado' upaf3/ ivap ' rede de dorn1ir'~
- a~ocs, processos e estados: 88. 'abrir· peka / peeka, 89. 'acordar'
pak / e-pak, 90 . ' assar' esir / sir-a. 91. "banhar-se' j-asuk /ato, 92. ' brilhar'
f3eraf3 lji-erap-?a 'relfünpago·, 93. 'brotar' ja/3 / 1'11ap. 94. ' circundar, dar
volta ' a111an / c1111011-?a 'redondo, esférico', 95. ' con1e r· ?u / ko, 96. ' co11ar
curto' etaf3 / hap 'cortar rniúdo. alisar·, 97. 'cozido/assado estar' jif3, 'cozinhar' 1110-jijJ/jip 'assado na brasa·, 98. 'debu lhar· ikil kií, 99. 'deixar' ejarl
ivvat, 100. ' dizer' ?e / ke, 101. ' donnir' ker / ?et, 102. ' enro la r' 111an / e111anka. 103. 'enve rgonhar-se' t1 / ni, 104. 'estar (plural)' kuj3 / kop 'estar e1n pé ',
105. ' estardeitado' uf3/op. 106. ' estaren1 pé' ?c1111 / í'ae111, 107. 'estar sentado· in l ja111 ( < *in+ap) 'banco', 108. 'fí rrnar' pita-sok / tek 'segurar', 109.
' levantar' upirl osir-a ' levantar-se ·, 110. ' 111order' su?u / toko, 111 . ' n1orrer
n1uitos' paj3 / pap ·cadáver', paw-a ' rnorrer', 112. 'ouvido · api\·a, 'escutar'
api\·a-ka / apsi 'ouv ido', apsi?e ' escutar, entender·. 113. ·perder-se' opar /
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epat-wal, 114. ' picar (co1n estrepe)' 111in ' estrepe, lan9a· / 111i- ' picar, furar' ,
115. 'p icar ( insetof pi'/ ?i ' ferrao, e~pinho · , 11 6. 'p ular~ por / vi, 11 7. ' puxa r' ek!f / aki. 118. ' ri scar, fazer incisao ' air / ail-ka ' arranhar' , 119. 'sarar'
p1iVer-afJ, poar-na. 120. 'sentar-se' a¡nk / epsik. 121 . ' so prar, tocar instrun1ento de sopro' pi ! i- , 122. 'tapar' ?o / o, 123. ' to111ar. pegar' ar / al, 124.
'torcer' poka / e-poka, 125. ·vir' ur l ot ' ir', 125a. ·visitar, revi star' su(Jl top
'ver·, 126. 'vo1nita r' w-e?en / eken:
- qualidades: 127. 'cheio ' por / 01, 128. ' doído' asil asi, 129. ·esquecido' esaraj / taraj-a ·cansado', 130. · fed ido' ne111 - re111 / ne111 -- re111 •c ru ' ,
13 1. •fingido' a?ufJ (Guaraní antigo ta?u(J) / halop 'fantas111a ·, 132. ' i1naturo ' kír / k1i, 133. ' pesado ' pos ij lposi, 134. ' pequeno '- n1ir1 / ?iri, 135. ' quente' akufJ/ akop, 136. ' sc111e lh<l nte' ran / nan ' adotivo (parente)'~
- posposi~oes: 137. ' dentro de ' pupe (Gua ran·í antigo pipe)/ sipe, 138.
'por, através de ' upi / osi ' e1n , na 1norada de' ;
- morfemas gramaticais: 139. ' tu ~ e- / e-, 140. ' nós excl. · oro- / nte-.
14 1. ' causativo · 1110- / 111- - lJ-, 142. 'causativo-co1nitati vo' ero- / ele-, l 42a.
' reflexivo' je- / 1iVe-, 143. · prefixo re lacional de nao-contigü idade · i- -- s- / i- s-, 144. 'sufi xo non1ina lizador de paciente' -pir / -psit, 145. 'sufixo
non1 ina lizador de agente' -ar / -at, 146. 'sufixo 110111 inal izado r de c ircunstancia/a9ao' -a(J / -ap, 14 7. ' s ufi xo do caso locativo pontual' -pe / -pe,
'sufixo locati vo inessivo', 148. ' s ufi xo au1nentati vo' -usu - -·w asu / -ato.

•·

Esse conjunto de 148 pares de elen1e ntos lexicais sen1elhantes (as
vezes iguai s) nas duas 1ínguas con1paradas caracteriza-se ta111bé1n por
· notável regularidade nas correspondenc ias fono lógicas. Esta regu laridade é a
natureza sen1antica da n1 a iori a dos pares s us tentain, nattfraln1ente, a hipótese
de parentesco genético, isto é , de origen1 co1nun1 para as du as línguas, assin1
co1110 para as 1nais estreita1n ente aparentadas a cada un1 a delas, as da fam íl ia
Tupí-Guaraní e as da fa1n íl ia Tupar í. 3
Un1a das correspondencias fono lógicas 1na is interessantes é a da oclusiva glotal do Tupinan1bá con1 a oclusiva ve lar do Tuparí, atestada en1 pares
co1no os de nú1ne ro 8, 32, 57, 85, 100, 11Oe 126. Esta correspondencia, que
ocorre tanto no iníc io con10 no 111 e io de n1 orfen1 as, opoe-se, nos 111es n1os
contextos, a du as outras con1 as quais te1n 1naior se1nelhan~a fonética, a saber T upina1nbá k / Tuparí k con10 nos exe1nplos 28, 30, 36. 37, 38, 44, 45.
3

Sobre a constitui<;:ao da fan1í lia Tu pí-Guaraní veja-se Rodrigues 1985, 1986
(2 1994), Dietrich 1990 e Jensen 1999. Sobre a fa míl ia Tu parí veja-se Rodrigues
1986 (2 1994) e 1999, e M oore & Galucio 1993.
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46, 47, 51,61 , 62, 64, 65 , 67, 68, 69, 71·, 72 , 74,78, ~1 , 82, 8~89, 98, 104,
106, 117, 122, 124 e '132, e Tupin~mbá JI Tuparí.?, co1no nos exemplos 1,
11, 16, 19, 38, 43 , 44, 52, 70, 81 , 85, 106 e 131 . Para o Proto-Tupí B pode-se
postular, 11.aturahnente, * l para a correspondencia Tb l = Tr 1 e *k para a
correspondencia Tb k = Tr k. Para a correspondencia Tb ? = Tr k foi postulado Úm proto_-fonetna glotalizado ou ejetivo *k~ E1nbora a postula9ao de um
fone1na ejetivo só no ponto de articula9ao velar nao criasse u1n sisterna fonológico iinplausível, a aten9ao voltou-se para evidencias que levassem a reconstru9ao de ejetivos em outros pontos de articula9ao. A pri1neira candidata
foi, natural1nente, a correspondencia Tb p = Tr p.?, co1no em 6, 39 e 62. Co1no essa correspondencia só ocorre no 1neio de morfe1nas, em posi9ao intervocálica, foi associada a outra que só aparece, complementarmente, e1n posi9ao inicial de 1norfe1na, a saber Tb p = Tr 1 ou fJ, co1no em 68, 79, 115, 116
e 127. Para estas postulou-se UITI proto-fonema *p 1, o qua! se opoe a *p, cujas reflexos sao p nas duas língoas, corno e1n 6, 14, 23, 33, 40, 67, 76, 77,
88, 89, 111 , 113, 119, 124, 133, 137 e 147. No Tuparí, entretanto, o reflex9
de *p é s ou p s <liante da vogal i, provenha esta de *i ou de *i, como nos
exemplos 7, 11, 17, 19, 20, 25 , 31, 41 , 44, 70, 109, 112, 120, 134, 144.
Contrastando com 1'b p / Tr p ou s. e ps e com Tb p / Tr p 1 ou ? .ou (i),
há as correspondencias Tb j3 I Tr p ou ps e Tb j3 / Tr p 1 ou f), como em 5, 26,
61 , 73, 92. Para estas duas correspondencias forarn propostos proto-fonemas
111
labializados, *p e *pw1, respectivamente. A articula9ao labializada foi
pensa~a ta1nbé1n para o ponto velar (kw) para explicar_o arredondamento da
vogal *e e1n Tb ok / Tp ek < *ekw ' casa' (78), Tb ?ok / lek < *lek111
'tubérculo' (38). 4 No ponto labial, alén1 de contribuir para a explicayao .do
reflexo fricativo (/3) e1n Tupinambá, a labializa9ao também explica o mesmo
arredonda-1nento vocálico: Tb oj3a I Trepa< *epwa (26).
Urn proto-fonema nasal labial *n1 é requerido para a correspondencia
Tb m / Tr m, ampla1nente documentada ern 28, 42, 53, 63, 80, 94, 102, 106,
114, 130, 141. Há um único exemplo que oferece um paralelo ao das oclusiyas labiais glotal izadas, Tb miñ / Tr Ji.Ji. 'pequeno' ( 134). Ao prefixo caµsa- ':.
I
tiv9 sirnples do Tupina1nbá mo- correspondem em Tuparí dais alomorfes, m.

4

A. sugestao da labial izayao da consoante como possível causa do arredondamento
da vogal e foi-me fe ita pelo falecido Morris/Mauricio Swadesh ·(c. p.).
.

·-·
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<liante de tenias iniciados por vogal e o- diante de temas iniciados por consoante, mas a conserva9ao do m no primeiro alomorfe indica que o protomorferna deve ter sido *mo-, devendo sua reduc;ao a o- ser atribuída a sua
posi9ao fonologica1nente fraca na constru9ao morfológica. Diante da vogal
anterior alta i etn Tuparí a consoante nasal labial da proto-língua aparece
modificada etn 1ns (foneticarnente ta1nbé1n n?ts) no interior da palavra
*memif(42), analoga1nente aoque se dá com *p <liante de *7e1n *ap1J (15).
A reconstru9ao de oclusivas dentais (ou alveolares) é tnais difícil. Há
diversas corrrespondencias e1n Tuparí para o fone1na /ti do Tupina1nbá:
( 1)
(2)

Tb t = Tr t (no início e no interior de morfe1nas): 16, 59.
Tb t = Trj (no início de 1norfemas): ,9, 58, 60, 72.

(3)
(4)

Tb t = Tr h (no início d~ morfemas): 2, 59, 75 , 76, 96, 131.
Tb / = Tr f1(só no interior de morfemas, entre vogais): 5, 7, 25.

(5)

Tb t = Tr n (no início de morfemas que contem um fonema nasal): 52,

(6)

94.
Tb t = Tr s (um só exemplo, no início de morfema): 3.

Para as correspondencias (3) e (4), que ao t ·do Tupinambá assoc~am
no Tuparí, respectiva1nente, a fricativa glotal etn posis;ao inicial e zero em
posic;ao intervocálica, foi proposto u1n proto-fone1na dental (ou alveolar)
1
glotalizado t . Para a equac;ao (2), Tb t- = Tr }-, foi proposta inicialtnente a
,reconstruc;ao de t (assi1n ainda em Rodrigues 1995), 1nas, considerando que
nao só o Tu parí, rnas tan1bém línguas de outras fatn ílias do tronco Tupi
apresenta1n u111 som palatal nas palavras cognatas, suge~e-se aqui que o
respectivo proto-fonema tenha sido t{. isto é, urna oclusiva palatalizada, a
qual se teria despalatalizado em Tupí-Guaraní e em algumas outras fainílias. 5
Os exemplos achados em Tuparí sao todos iniciados por j, mas entre vogais
há correspondencia entre t do Tupinambá e urna consoante palatalizada ou
palatal em algumas outras famílias (nao foram achados exemplos cognatos
6
em Tuparí).

5

P. ex.: Tupina1nbá, Awetí, Kuruáya tukan, Mawé j[fkan, Tuparí jokan, Káro e
Mondé jukan, Suru í joká: n-ab, Puruborájokan, Karitiána 11elokon 'tucano'.
6
P. ex., Tupinambá ata, Awetí a~a, Mundurukú aja ' fogo '; Tupinambájetik, Puruborá wetik-a, Káro petik-a, Awetí te~/k, Mundurukú wejik 'batata doce'.
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*t é postulado para a correspondencia ( 1), Tb / = Tr /, con10 e n1 16,
59. Foi conside rada i"eflexo desse proto-fone111a tan1bé1n a correspondencia
Tb t = Tr s dia nte da vogal alta anterior i: *ti!J > tiq / si!J ' fun1a9a '. En1 pos i9ao fin·a1 foi ainda considerada reflexo de *1 a correspondenc ia Tb -r = Tr -t,
con10 e1n 4. 31. 40. 42. 45, 55, 57, 76, 79, 86. 99, 1o1 . 109, 11 3, 116. 123,
125, 127, 13 2, 144. 145. Ta1n bén1 fo i proposta a ocorrencia de *t e1n posi9ao
final. s itua9ao e n1 que o Tuparí ten1 / e o Tupinan1bá ten1 r [~ t ], exe1nplos 4 ,
30, 39, 41, 44, 53, 55, 72. 75, 81. 90, 92, 102, 105, 107. 1 15, 128.
Ainda no ponto de ai'ticula9ao dental o Tupinan1bá ten1 a fricativa s
corres pondendo ao Tuparí /, con10 nos exen1plos 65, 91. · 108. 11 O, l 25a, 129,
148. Para e ssa série de corres po ndencias f0i proposto o proto-fonen1a *1.1: do
qual é reflexo ta1nbé111 a corresponde ncia .Tb s = Tr s d iante de Tb i / Tr i, 7
COlll O e1n 3 7' 48, 90. 128, 133.
Urna o utra corres po ndencia inte ressante entre o Tupinatnbá e o Tuparí
é Tb j = Tr l V, con10 nos exen1plos 55 (Tb eir < *ejir), 59, 61, 64, 66 (Tp
aofo < *aivoro), 81 , 84, 85 , 93, 99, 142a. Con1 conhecin1ento n1ais an1plo do
tronco Tupí, verifi ca-se que realtnente deve ter sido en1 Proto-Tupí-Guaraní
que se deu a niodifí ca9ao do proto-fone n1a ~111 questao, o qual etn Proto-Tupí
teria s ido *l-11 e nao ~¡, po is só nas línguas tupí-guaraní e en1 todas elas
ocorre1n fon e n1as deriváveis i1nediatan1e nte deje nao de w, ao passo que en1
outras fan1 íl ias do tronco ocorre1n w ou fo nen1as i111ediata-1nente derivados
11
deste (Tb jaku, Tr wako, Mekéns k áku, Mundurukú v11ako, Gaviao vako-<~j
'jacu. Penelope sp. ').
Con1 res peito aos fonen1as vocálicos, a létn da 1nudan9a *e > o em
Tupina1nbá (realn1ente já no Proto-Tupí-Guaraní) acin1a referida, observa1nse, entre outras, as seguintes 1nudan9as :
(a) e111 Tuparí a fusao total de *u con1 *o, conservados distintos e1n
Tupina1nbá (2, 5, 18, 19, 22, 24, 25, 50, 5 1, 57, 58, 61 . 62, 64, 66, 71, 72, 73,
91, 95, 104, 105, 109, 110, 125, 13 1, 135, 138, 148, e 6, 14, 16, 30, 40, 79,
116, 123, 124, 127, 133, 140, 141);

7

Na fainília Tuparí o Tuparí muéiou t e1n s diante de i, o que nao aconteceu co1n o
Makurap e o Wayoró (Ayurú): *tfi > Tuparí si. Mak urap e Wayoró ti (em outras
famílias, Awetí e Mawé ti, Karitiána e Suruí ti, Mundurukú ji) ' mae'.
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( b) em Tu parí a fusao parcial de *i com *i após consoantes anteriores,
isto é, labiais e dent~i s (5, 7, 11 , 15, 17, 20, 25, 39, 41, 42, 44, 45 , 47, 48, 68,
79, 84, 97, 112, 120, 128, 133, 137);
( c) en1 Tupinarnbá a fusao de *i com *u, di ante de consoantes la biais
(8,83,137)~

(d) en1 Tuparí a des nasaliza9ao das vogais altas, conservadas ern Tupina1nbá (70, 103, 134 ).
Esclarec i1nentos sobre a lguns pares de cognatos:

a

(2) T b tujuk ' la n1a ' provável co1nposto de *tufJou *io{J ' ba rro ' ejuk
' podre'; cp. Tb to/3-a-lil) ' barro branco' (ti!) ' b_ranco ' ).
( 16) O p~·i111eiro e len1e nto de Tb a-tola ' nuca' é provavehnente la ~ a
' cabecra '; cp. Tb a-kaq ' cabecra' e kaq ' osso', a-jur "pesco90' e jur
' pescocro', v. 22.
(29) Tb akal) 'cabe9a'; cp. (33).
(37) Tb ?isik cornposto de ?ifJ ' árvore, planta' e sik.
( 43) É possíve l que Tr a ?ip provenha de *a?it, 1nudada a consoante
final por influe nc ia analógica de op ' pai '·. Nesta língua 'esposa' é a?isi,
lite ra l1nente ' rn ae dos filhos do hon1e1n'. v . (48), rnas é possível que essa
fonna resulte de urna re inte rpreta9ao, por etin1ologia popular, de *asi, que
seria cognato do Tb ati ' esposa ' (para este ültin10 v. Rodri gues 1998).
(44) A fo nna do Tb é produto de n1etátese, corno indican1, na farn ília
Tu pí-Guaraní, o Gua ran í antigo kipi?ir e , fora dela, o Karitiána kepeet e o
Munduru kú kibil.
(59) Ern Tr liri ' pequeno' , v. ( 134).
(62) Ern Tb -li é sufixo diminuti vo·.
(70) Tr -iri provavelrnente ?iri, v. (59, 134).
(87) Tr wap < op-ap, con1 queda regu lar da consoante labia l na
juntura 111orfen1 ica e conseq üente assi labacrao de o.
(92) Tpji'chuva', -la 'sufixo no1ninalizador' .
( 108) Tb p ita ' ca lcanhar' (7).
( 113) T r v.1a l ' ir' .
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TRONCO TUPI
Família Tuparí

Aspectos morfossintáticos do Nome em Tupari
Lucy Seki (Universidade de Campinas)

1

JNTRODU<;ÁO

Os Tupari, falantes de urna língua de idSntica .deno1ninayao, habita1n
várias aldeias situadas nas rnargens do rio Branca, no estado de Rondonia, e
tem sua popula9ao atuahnente estilnada e1n 200 pessoas (Mindlin, 1993).
A língua Tupari, classificada, juntamente co1n o Makurap, Wayoro e
Mekens, como pertencente a família Tupari, do tronco Tupi (Rodrigues,
1986) é ainda muito pouco estudada. O único material lingüístico existente é
urna análise fonológica, de cunho estruturalista (Alves, 1991 ). Há ainda u1n
trabalho inédito, ao qual nao tive1nos acesso, de A. Rodrigues, no qual o
autor apresenta un1a análise preliminar da fonología e rnorfologia da língua,
elaborada com base etn dados bastante li1nitados, constantes etn anota96es
feítas pelo antropólogo Franz Caspar (apud Alves, 1991)
O presente trabalho resulta de urna in_vestiga9ao do Tupari, a qual vem
sendo realizada pela autora desde 1992, ern funyao do trabalho de assessoria
lingüística e apoio prestados ao povo através do projeto " Fonna9ao de
Professores Indígenas de Rondónia", coordenado pelo Instituto de
· Antropología e Meio A1nbiente (JAMA). A coleta de dados junto a distintos
falantes e o trabalho com a língua foram realizados en1 diferentes
oportunidades, e continuaram mesmo depois que o projeto educacional foi
interrompido, em 1995, devido a falta de recursos. O corpus reunido é
bastante amplo, incluindo itens lexicais, constru95es gramaticais e textos de
diferentes tipos.
.
Este trabalho, de ·natureza descritiva, apresenta un1a abordage1n
preli1ninar de aspectos da rnorfologia no1ninal Tupari, focalizando conjuntos
de morfernas uti 1izados na língua para niarcar a pessoa do possuidor e as
fun95es sintáticas dos no1ninais. Antes de tratar esses conjuntos de
morfemas, serao feitas algu1nas cons idera95es sobre a fonología da língua.
J

1. INFORMA<;ÓES FONOLÓGICAS

•
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1. 1. De acoi·do con1 a anál ise fonológica de A !ves ( 199 1) a 1íngua Tupari
apresenta os fonen1as consonantai s e vocálicos ind icados nos quadros abaixo:
Supraglotais
Alveolares
Palatais
t

Labiais
Oclusivas ornis
Oclusivas nasais
Fricativas
Aproximantcs

p
111

Glot ai s
Velares
k

ll

IJ

s

h

y

r

\V

?

Quadro 1

As oclusivas orais e nasais se rea lizan1 en1 alofones nao explodidos
en1 coda de sílaba ao preceder pausa ou consoante. Confonne A lves ( 199 1),
nessa s itua¡yao os seg1ne ntos oclusivos surdos nao explodidos va riain livre1nente con1 os con:espondentes sen1 ivozeados·' nao explodidos. En1 nossos
registros, as rea liza¡yoes sao de vozeadas a sen1 ivozeadas, 1nas nao surdas.
Há na língua u1na série de segrnentos itnplos ivos orais, tuna de i1nplos ivos nasais e un1a de segn1e ntos ejectivos, sendo que todos e les ocorre1n
son1ente e1n posi9ao intervocálica (n1a nte1nos aqu i a classifica9ao de Alves,
porén1 con1 substitui9ao de s ín1bo los e co111 a inc lusao das nasa is palatal e
velar).
\'
b<,·
d'•'
o'<'
Implosivos:
:::;,
J

Ejectivos:

111 \'

,.
n'

Jl '

( 11 \)

p'

t'

(J1 ')

k'

,.

?

Os seg1nentos ejectivos e os in1plosivos ocorren1 en1 .varia9ao livre entre si e con1 as seqiie nc ias constituídas de segn1entos oc lusivos hon1organicos correspondentes (nao explodidos) e oc lusiva glotal. Nessa s itua9ao, segu ndo nossas observa96es, os segn1entos oclusivos se realiza111 con10 vozeados ou setn ivozeados.
O fonen1a / p/ realiza-se con10 fricativa bilabial[<}>] diante de segn1ento
a rredondado, e co1no [ps], d iante de segn1ento a nte rior a lto nao arredondado.
O seg1ne nto palatal [n~·] é a nali sado por Alves con10 /y?/.
O quadro fonológico das vogais do Tupari , ainda conforn1e análise de
Alves, inclui cinco vogais orais e quatro nasais, con10 esquen1atizado a seguir:
Yogais orais:
Yogais nasais
t

o
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e

e

a

a

As vogais erais e nasais se realiza1n e1n variantes laringalizadas quando contíguas aoclusiva glotal ou a seg1nento consonantal nasal. As vogais se
assi1nilaria1n parciahnente quanto ao tra90 de sonoridade a consoante surda
seguinte, ocorrendo entao como seqüencia de V e seg1nento fricativo glotal
[h].
(O 1)

takara
ipot
ote

[tahka'ra]
[ih 1<f>of] 'peixe'
[oh'te]

'anta'
'nós'

Embora nao tenha1nos nos dedicado especifica1nente a análise fonológica do Tupari, concordamos basicamente com _a análise de Al ves ( 1991 ),
exceto nos seguintes pontos:
1. Au·sencia, no quadro de fonemas consonantais, das oclusivas vozeadas bilabial /b/ e velar /g/. Segundo a análise existente, haveria variayao livre entre "o segmento oclusivo bilabial surdo fortis [p], quando entre vogais, co1n o oclusivo sonoro len is [b]" (pg.49), e haveria
distribuiyao co1nple1nentar entre "o oclusivo velar surdo nao explodido [k .. ], que só ocorre em final de sílaba, e o oclusivo velar sonoro
tenis [g], que só ocorre entre vogais" (pg.50). No que respeita ao
pri1neiro ponto, e1n todos os testes feitos, os falantes nao aceitara1n a
substitui9ao de [b] por [p] ou de [p] por [b] etn várias palavras, con10 por exe1nplo:
(02)a.

b.

abi'a
tobeko
akaba

[abi"a] 'pama' (fruta)
*[ahpi' :a] *[api''a]
[tobeh'ko]
'feijao'
*[tohpeh 1ko] *[topeh'ko]
[ahka'ba]
' copaiba' *[ahkah 1pa] *[ahka'pa]

wape
opap

[wah 1pe] ' cigarra' *[wa'be] *[wa'pe]
[oh 1pat>,]
' milho'
*[o'bal],] *[0 1pal],]
[eh'pil]'] 'banana' *[e'bil],] *[e'pil],]

ep1p

Quanto ao segundo ponto, como mencionado, os segmentos oclusivos
nao explodidos sao vozeados ou setnivozeados, e e1n geral o seg1nento [k] se
realiza como [g] em fronteira de 1norfe1na, precedendo vogal:
(03)

wirik
wirigo

[wi'rig,1 'ro~a'
[wi'rigo] ' para a ro~a' (wirik + o ' dir. ')
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.
Pore1n a alternancia ne1n sempre ocorre, co1no o demonstram os exemplos a seguir, por nós coletados. Observe-se que no dado em (04)b. o
segmento [k] está e1n posic;ao intervocálica, em fronteira de 1norfe1na, numa
situa9ao identica a do exemplo anterior:
(04)a.

b.

2.

3.

(06)

te-pak-a
[teh'pahka]
3-acordar- V. tem.
'ele acordou'

U 1n outro ponto a considerar é a reatizayao de /k/ co1no segmento
forte1n~nte palatalizado [k-í], ou co1no [c], quando diante de vogal
anterior alta / i/:
kire

(05)

[tehpag"' 1sa]

te-pak-sa
3-acordar-estado
'está acordado'

'o
o ente'

['k.iire] - ['cire]

Registramos a presen9a de urna africada alveo-palatal [tJ], cujo estatuto nao está co1npleta1nente claro. Em certas situa96es parece tratarse de urna realizac;ao da seqüencia k + i+ V nao alta, como no exemplo a seguir:
·
kiakop

4. No que respeita as vogais, discorda1nos da interpreta9ao do segmento [i], considerado por Alves ( 1991, pg. 28) como "central naoarredondado alto fechado". As verifica96es por nós feitas junto a
distintos infor111antes e falantes Tupari 1nostram que se trata de u1n
segmento alto nao posterior arredondado [ü]. Urna evidencia adicional disso é o fato de que, ao precede-lo, o fone1na /p/ realiza-se co- .
1no [<PJ, alofone que, co1no visto, ocorre diante de vogais labializa- ·
das:
(07)

ipot
pa'H

[ih'cf>of] 'peixe'

[cpu"u]

' tarde'

Persistem ainda dúvidas quanto a interpreta9ao, dos segmentos nasais
[Ji] e [Ji\'], quanto ao status da dura9ao vocálica e do acento, considerados
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co1110 nao distintivos por Alves, be111 co1no quanto ao status do seg1nento
fricativo pré-consonantal [h]. De fato, essas sao questoes que den1andain
investiga9ao n1ais detalhada.
A análise fonernica disponível, nao obstante seus n1éritos e utilidade,
nao revela un1a série de alternancias 1norfofonen1 icas envolvendo os fonen1as bilabiais /p/, / n1 /, /w/, os alveo lares /t/,/n/, /r/ e os velares /k/ e IIJI (que
aparecerao e1n exe1nplos dados adiante)e ta111pouco explica certas 1nudan9as
de acento en1 un1 n1esn10 itern lexical, en1 diferentes posi9oes no texto, que
acarretan1 ass ilabifica9ao de / i/2:
(08)

te-'koyt / te-ko'it
3- irma
'irma dele'

Os exe111plos neste trabalho sao dados en1 transcri9ao fonológica, no
geral e1n acordo con1 a análise existente, porén1 incluín1os a nasal palatal e
usarnos o sítnbolo [u] en1 lugar de [u].
2 ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO NOME

Sintatican1ente os non1es en1 Tupari ocorre111 con10 núcleo de sintagn1a norninal e111 fun9ao de sujeito de ora95es corn predicado verbal e nao
verbal, con10 objeto de verbos e posposi95es e con10 predicados. Morfologica1nente os no1nes se caracterizan1 pela capacidade de receberen1 1narcadores
de fun95es sintáticas e, parte dos no1nes, por receberen1 niarcadores de pessoa do possuidor.

2.1 .

Marcadores da pessoa do possuidor.
Os non1es possuíveis ve111 precedidos de u111 rnodificador (possuidor),
expresso por un1 non1e ou por prefixos pessoais. O s isten1a de prefixos pessoais inclui fo nnas para a 1ª e 2ª pessoas do s ingular e do plural, e para a 3ª
pessoa, distinguindo-se, no an1 bito da 1ª. pessoa do plural , forn1as para a 1a
pessoa inclus iva e 1ª pessoa exclus iva. O paradign1a dos prefi xos e seus alo1norfes é dado no quadro adiante, que inclui ta1nbén1 os pronon1es:
Prefi xos

Pronomes
Simples

1 sg.

o- - w-

on

Enfáticos
oren

2

E111 tentativa de alterar a proposta de grafia elaborada pela autora em trabalho
conjunto co1n os alunos - professores Tupari, missionários ligados aJocum erroneamente interpretaram a seqliencia yt con10 constituindo um dígrafo.
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2 sg.

e-

1 incl.

ki- - kyote- .
wat-

excl.
2 pi.
1

...,

1- y

.)

en
o kit /kit
ote
wat
he /e

eren
okit /ok it\vat
otet
waret / wat' et
het

S- - SI-

teRelacionais

h- -

0

Quadro 2

O prefixo de 1ª pessoa do s ingu lar {o-} n1 anifesta-se no alon1orfe oao preceder itens iniciados po r consoa nte, e no a~o1norfe \V-. ao preceder itens
iniciados por vogal. Fonetican1ente o prefixo se e lide con1 a vogal lo/ inicia l
de rad ica is aos quais se anexa.
(09)a. o-sito
' meu pé'
b. w-eret
' meu nome'
' meu pai '
c. o-op ---+ op

O possuidor de 2ª pessoa do singu lar é assinalado pelo prefixo {e-}, o
· qual se elide con1 a vogal /e/ inicial de radica l:
( IO)a. e-apap'a
' tua cabeya'
e-s ito
' teu pé' ·
b.

e-eret ---+ eret

o possu idor de

'teu nome'

é codifi cado pelo prefixo {ki- }' c uja vogal torna-se assilábica <liante de vogal inicial áto na do radical a que se
anexa:
( 11)

1a pessoa incl usiva

' nosso (incl.) pé'
'nossa (incl.) cabe9a'
' nossa flecha '

ki-sito
ki ~apa p 'a---+

ki-ekup

---+

kyapap'a
kyekup

O prefixo {ote-} n1arca o possuidor de 1ª. pessoa exclusiva:
( 12)

ote-sito
' nosso(excl.)pé'
ote-apap, a
' nossa cabe~a '
ote-ekup
' nossa flecha '
Há distintos prefixos para a 3ª pessoa. As fo nnas (i- ~ y-) es- indican1
u1n possuidor contextua ln1ente conhecido, nao ca- referente con1 o sujeito da
orayao. E1nbora o alon1orfe s- tenha sido registrado son1e nte con1 radicais
iniciados por voga l, a di stribuiyao nao pode ser explicada somente por con-

. . O".)
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diciona1nento fonológico, pois o alo1norfe i- tambétn oc'orre com radicais
iniciados e1n vogal: .
(13)a.

1-s1
1-op
1-aape

' maedele'
'pai dele'
'caminho dele'

b. s-ekup
s-epa '
s-apee

' flecha dele'
olho dele'
'casca dele'

O 1norfe1na te- indica um possuidor co-referente ao sujeito da ora9ao.
Comparem-se os seguintes pares de exemplos:
( 14 )a.

ameko -t
s-oay -t
w-eka
cachorro-Nom 3-rabo-Nom 3 -morder
'o cachorro mordeu o rabo dele (outro)'
ameko -t
te-oay -t
w-eka cac_horro-Nom 3-rabo-Nom 3 -1norder
'o cachorro mordeu o rabo dele (próprio)'

b.

O prefixo h- - 0 ocorre freqüentemente na locu9ao genitiva, codificando um possuidor expresso por u1n 1101ninal precedente, numa fu119ao similar a do prefixo relacional {r-} de línguas Tupi-Guaraní. Veja1n-se os
exe1nplos:
( l 5)a.

kat'are i-er
-et
como 3- nome-Nom
'como é o nome dele?'

b.

h-er
-et hiroshi
o -men
1sg-marido 3-nome-Nom hiroshi
'meu marido, o nome dele é Hiroshi'

c.

jose h-eg -et
pakop
josé 3-casa-Nom nova
'a casa de José é nova'

2.2. Marcadores de fu119oes sintáticas.
Em Tupari as fun9oes do sintagma no1ninal sao marcadas por sufixos
e por posposi9oes. Somente os primeiros serao tratados no presente trabalho.
Há pelo menos cinco sufixos que codi(lca1n as seguintes distin9oes ca.
sua1s:
Nominativo
{-et}
Com itativo
{-erem}
A lativo/I nstrumental .
{-o}
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Ablativo/Locativo
Locativo

{-ere}
{-pe}

2.2.1.

O sintagn1 a norn ina l nas fun9oes de A, S e O ven1 1narcaclo pelo
sufixo {-et} 'No1ninativo ' (Notn), o qual se realiza en1 quatro a lon1orfes: -et,
-t, -en e -n . Os a lo111 orfes cotn início vocá lico acrescentatn-se a norn inai~
tenninaclos e111 ·consoante, e os de1nais, a radicais tenninados e1n vogal. Os
alo1no rfes corn nasal ocorre1n e m arnbiente nasal. As consoante /ti e In/ finais do radical muda111 para /r/, ao receber o sufixo. Os no1ni na is tenninados
e1n /p/ perden1 essa consoante, porétn· recebetn o alo n1orfe co1n in ício vocá1ico:
( l 6)a.

b.

c.

ameko-t
kur
-et
opopna(cf. kut
on9a -Nom menino-No1n 1natar
'a on9a matou o menino'

J

aram ira-n
o -mer -en
toa
mu lher -Nom 1sg-marido-Nom ver
'a mulher viu 1neu marido'
opa -et
kaa '011
(cf. opap
milho-Nom con1er eu
' eu com í n1 il ho'

'1nenino, crian9a ')

'milho')

Dado que as f unc;oes de A e O recebetn a nies1na 1narca 111orfológica,
a distin9ao e ntre e las é 111arcada pela ordetn , que nas constru9oes transitivas
in.dependentes é AOV, nas s itua96es e1n que A e O sao expressos por non1ina is e en1 que nao há ev idencia de influenc ia de fatores contextua is.
( 17) a. kur
-et
ara m ira-n
top naa
menino-Nom mulher -Nom ver Aux
'o menino viu a 1nulher'
b.

aramira-n
kur
-et
top naa
mulher -No1n 1nenino-No111 ver Aux
'a mulher viu o meni no'

Tan1 bé1n o suj eito no1n inal de verbos intransitivos precede o verbo,
resultando na ordern SV. Contudo, con10 se pode ver e1n ( l 6c.) e e tn exernp los dados adlante, 'o sujeito expresso por pronome segue o verbo tanto intransiti vo, quanto transitivo, ou seja, a orde1n de constituintes em constru95es con1 sujeito pronorn inal é VS / OVA, co1n algu 1nas exce95es a inda por
equac1onar:
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(18) a. kur

b. o -waka ' on
1sg-chorar eu
'eu chorei'

-et
te-waka
menino.:.Nom 3 -chorar
'o 1nenino chorou'

•

O s intagma no1n ina l pode conter son1ente o non1e núc leo, ou o núcleo
e 1nodificadores. O núcleo pode ser 1nod ificado por outro no1ne, por qualificadores e por dernonstrati vos. O no1ne 1nodifi cador precede o núcleo no
'
sintagma genitivo e no s intag1n.a determinativo. Também os dern onstrativos
precedern o nome núcleo, .porém os qualificadores seguern o núcleo. O sufixo 'No1ninativo' ac rescenta-se ao sintagma nominal ern sua totalidade, no
caso de sintag1na geni tivo e de sintagn1a co1n fl?.Odificador qualificador, co1110 n1 ostram os segu intes exe1nplos:
(1 O)a.

opsi'a apee
ovo
casca
'casca do ovo '

b. opsi'a apee-t
asik
ovo casca-Nom lisa
'a casca do ovo é lisa'

(l l)a.

arime
' macaco'

sa
'on
b. arime -n
macaco-Nom flechar eu
' eu flechei 1nacaco'

( 12)a.

arime sik'e
' macaco preto'

b. arime sik'e -t
' on
sa
macaco preto-Nom flechar eu
'eu flechei macaco preto'

( 13)a.

anme sik'e cay taan
inacaco preto rabo comprido
' tnacaco preto do rabo comprido'

b.

anme
sik'e oay taar
-en
sa
'on
macaco preto rabo comprido-N om flechar ·eu
' eu flechei macaco preto do rabo comprido'

Entretanto, no caso de sintagmas que contero corno modificador preposto urn demonstrativo ou u1n nome en1 funyao de detenninante, o sufixo
aplica-se tambérn a estes:
(14)

ho 'o -et
ku -et
taan
este -Nom pau-Nom comprido
'este pau é comprido '
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(15)

profesora -t
.luci'-t
terap'a te-'a eret
professora-Nom luci-Nom viajar 3-Aux amanha
'a professora Lucy vai viajar ainanha'

2.2. 1.2.
O sufixo {-erem} ' Comitaúvo', realiza-se como -erem após
consoantes, e co1no -rem após vogais:
( l 6)a.

kur
-et
te-ow-erem terap' a te- ' a
1nenino-No1n 3 -pai-Com. viajar 3 -Aux.
'o 1nenino viajará co1n o pai dele'

2.2.1.3. O sufixo {-o} 'A lativo', realiza-se nos alotnorfes o-, após consoantes, e -m, após vogais. Codifica as fun96es de Alativo e ta1nbé1n de Instrumental :
,
(l 7)a.

b.

( J 8)a.

· b.

eret
Ji-parana-m o -terope o- 'ap
amanh a Ji-Paraná-Al 1sg-ir -TA 3-Aux
'amanha vou a Ji-Paraná'
aramira-n
eg -o tera te-koa
mulher-Nom casa-AJ ir 3-Aux
'a rnulher está indo para casa'
kur
-et
arime -n
opaa eku -m
1nenino-Nom macaco-Nom matar flecha-Instr
'o menino matou o macaco com flec ha'
hereopot'on kup 'ur-o
y-opop-pe
entao
pau -lnstr 3-matar-TA
'entao e le a matou corn pau'

2.2. 1.4. O sufixo {-ere} assinala as fun96es de locaiyao espacial e tambétn a
fonte, origem.· O sufixo realiza-se nos alomorfes -ere, ao seguir consoante,
-re, ao anexar-se a nomes terminados em vogal.
(l 9)a.

b.

(20)a.

o -me r
-en
sao paulo-re tero'a
1sg-marido-Nom Sao Paulo-Loe estar
'meu marido está em Sao Paulo'
paira-t
tupari h -eg -ere tero 'a
N.pr.-Nom tupari Re l-casa-Loc estar
'Pairá está na casa dos Tupari'
Cajui-re ' on o -sa-p
N.pr -Abl eu 1sg-vir-TA
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'eu vim do Cajui'
b.

kur
-et
aineko-re te-pop'a
menino-Nom on9a -Abl 3-ter medo
'o menino tem medo da onrya'

2.2. 1.5. O sufi xo {-pe} 'Locati vo', indica loca9ao interior e nao interior:_
(21 )a.

b.

aroi -t
wa'etop'a-pe te-'a
arroz-Nom panela -Loe Aux
'o arroz está na panela'
ku pe-pe

'on o -sa -p

canoa-Loceu lsg-vir-TA
'eu vi1n na canoa'
c.

hit' a-t
kuyt-pe
cesta-No1n terra-Loc
'a cesta está no chao'

CONC LUSA O

No trabalho fora n1 apresentados alguns res'u ltados, necessariarnente
liinitados, em fu n9ao do espa90 d isponível, da pesqu isa em anda1nento sobre
a língua T upari . Apesar de escassas, as considera96es aquí fe itas permite1n
apontar !acunas na anál ise fono lógica existente e apontar fatos cuja aná lise
deverá ser aprofundada. Os dados apresentados pennitem 1nostrar ta1nbém
certas d iferen9as entre o T upari e o Mekens, da 1nesma fa1n ília sendo a rnais
patente a inexistenc ia, em Mekens (Galucio, 1996), de um sufixo correspondente ao do T upari, g lossado no trabalho como 'Nominativo".

1
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Farnília Tupí-Guaran í

Partes do corpo humano em Tupí-Guaraní - A cabe~a
Ana Suelly Arruda Camara Cabra!
Genne Eun ice da Silva Carreira

(U niversidade Federal do Pará)
(Universidade Federal do Pará)

O presente traba lho expoe alguns dos resultados de um estudo comparativo dos no1nes de partes do Gorpo en1 línguas representativas dos oito
ran1os da fa1n íli a T upí-Guaran í, o qua l ten1 co1no objetivos (a) reconstrui r
parte do vocabu lário desse carnpo sernantico para o Proto-l\1pí-Guaraní, (b)
111ostrar características fono lógicas, rn orfológiéas e/ou sen1anticas de ele1nentos desse vo.cabu lário co1n uns a grupos específicos de línguas, e (c)
ident ificar o uso de partes do corpo e1n expressoes metafóricas. Neste trabalho sao foca lizados os princ ipais 1101nes de partes da cabe¡;a e a reconstru i;ao
desses non1es ten1 to1n ado corn o base as correspondencias sonoras conhecidas. Fora n1 usadas as segu intes a brev iaturas para as línguas inc luídas no
estudo: Ar = Araweté, AT = As urin í do Tocantins, Gr = G uaráyo, GA =
Guaraní Antigo, Kj = Kayab í, Km = Ka1nayu rá M b = Mbyá, Pt = Parinti nt ín, Tm = Te1nbé, Tb = Tupinarnbá, U r = Urubu-Ka ' apór, Wj = Waya1npí,
Jo = Jo 'é, PTG = Proto-Tup í-Guaraní.
·
JI.

PALAVRAS R ELATIVAS Á CABE~A

1) *-eté 'corpo ': G A -eté; Gr -ete; Tb -eté; AT -eté; Kj -eté; Wj -ete; Jo eté.
(Ar -pidé 'corpo, pele '; Km -pit 'carpo, pele'; Pt -a?o 'carpo').

2) *-ajút - -ajúr 'pesco~:o ': GA -ayú - -ayúr; M b -aju; Tb -ajúr; Kj -ajút; Pt
·jur; Km - 2ajut; Jo -ajút.
3) *-?áj 'papo, pon10-de-adao ': G A -?aj ; T b -?aj ; AT- ?aj ; Kj -?ai; Ar -aj;

Pt -?aj 'papo de ave ou galinha'; K m -ai ; Ur -?aj.
4) *-akáiJ 'caber;a ': GA -akál]; Gr -aka; T b -akátJ; -'~T -akyl)a; Tm -akél];

Ar -atft; Kj -akál] ; Pt -akáIJ; Km -akál); \.Jr -aká.1J; Wj -aka, -aka; Jo aká1J.
(Kj - ?a 'caber;a, cránio, a parle de ci111a de f'orn1a redonda ').
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5) *-?áp - -?áf-S 'cabe/o ': GA -?á; Mb-?á; Gr-a; Tb-?áf-S; AT-?áw; Tm
-?áw; Kj -?áp; Ar -?a; Pt-?av; Km -?ap; Ur -?a; Wj -a; Jo *.:.?é
6) *-tsif-Sá 'testa': GA -tsif-Sá; Gr -tsif-Sa; Tb -sif-Sá.
(*-etxap i káIJ 'testa ': Tm -ehapikéI]a; Kj -eapiká!]; Km -eapika1J; Ur pikaIJ; Wj -apika; Pt -ehapika1J).
7) *-etxá 'olho ': GA -etsá; Mb -etxá; Gr -etsa; Tb -esá; AT -ehá; Tm -ehá;
Kj -eá; Ar -eha; Pt -eakwar; Km -ea; Ur -ehá; Wj -ea; Jo -ehé.
8) *-etxá=a? ij 'pupila': GA -etsáa? iJ; Tb

~esáa? ij;

Kj -eaa? i i; Pt -

ea? ihun; Km -ea? iwite.
(Gr -t-eza ra?ir 'pupila'; Tm h-ehá ra?ijpihún; Km -ea?ahu?a; Ar ehano1nipahé; Wj 1-eata? i).

9) *-opé=áp 'pestana ': GA -opeá; Gr -opéa; Tb -opéáf-S; AT -opeháwa; Tm
-upeáw; Kj -opejop; Km -opeap. (Mb -etxa pepi rague)
l O) *-opé=pít 'pálpebra': GA -opepí; Mb -opepí; Gr -ope, -opepir; Tb -opé;
AT -opepír; Kj -eapepit; Pt -opepir; Km -ope.
(Ar -pydé).
"
11) *-fi 'nariz ': GA -tT; Mb -txi; Gr -txl; Tb -tT; AT -txi; Tm -txi; Ar -el;
Pt

-fi; Km -ts1; Wj -si , Jo -si.
12) *-apij+IJwát - -apij+IJwár 'narina ': GA -apijIJwá; Gr -apijIJwar; Tb
-a.pijIJwár; Tm -apijIJwar; Pt -a.pijIJwar; Km -?apijwat; Ur -apij kwar;

Jo -apijIJ'vét.
13) *-jurú 'boca': GA -jurú; Mb -juru; Gr -juru; Tb -jurú; AT -surú; Tm zurú; Kj -jurú; Ar -joró; Km -juru; Ur -juru; Wj -yulu; Jo -jurú.

14) *-kü, -apekü 'língua ': GA -kü, -apeku ; Mb -apeku; Gr -apeku, -kü; Tb "

"

¡

/

apeku; AT -ko; Kj -ku; Ar -apeku, -apekü; Pt -ku; Km -ko; Wj -apekü, -kü;

Jo -• apekü" .
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1-S) *-eni 'saliva': GA -eni ; Gr -eni; Tb -eni ; AT -eni; Tm -eni ; Pt -

-

/

endi; Km -eni; Ur -eni;.Wj -eni ; Jo -edi .
16) *-aj 'dentes ': GA -aj; Mb -aj ; Gr -aj; Tb -aj ; AT -ój ; Tm -ej ; Kj -aj; Ar
-1· Pt -añ· Km -ar· Ur -a1" W·1· -aJ· · Jó -ahaJ·
'
'
'
·'
'
.
17) *-endi.(3á 'queixo ': Gr -endi.(3á; Tb -end i.(3á; AT -en iwá; Kj -en iwá;
Ar -eniwa; Pt -end ivá; Km -e niwá; Jo -ediwé.
18) *-endi.(3á=áp ~ -e nd i.(3á=á.(3. 'barba ': GA -endibá; Mb -endiva; Gr endi.(3a; Tb -endi.(3á; AT -eniwahapa; Kj -en i wáap; Ur -eni wá; Wj eniwala; Pt -endiv,aháv; K1n -eniwá.

19) *-amotáp ~ -a1notá.(3 'bigode ': GA -ambotá; Gr -a1nbota; Tb -ambotá.(3;
Tm -a1nutáw; Pt -a1nbotáv.
( 'queixo ': Km -a1notap; Tm ,-atnutáw).

..
20) *-na1ní 'ore/ha': GA -nan1í; Gr -na1nbí; Tb -nan1í; AT -ne1ní; Tm ne mí; Kj -na1ní; Pt -na1nbí; Km -namí; Ur ~n~rní; Wj -nami ; Jo -nabi• .
21) *-o.(3á 'cara ': GA -o.(3á; Gr -o.(3a; Tb -o.(3á; Tm -uwá; Kj -owá; Pt -ova;
Km -owa; .Ur -uwa; Wj -owa; Jo -owá.
22) *-pit ~ pir 'pele ', -pirwer 'pele jora do qorpo ': GA -pi, -pirér; Mb -pire;
Gr -pirer; Tb -pir, -pir~ér; .AT -pirér; Tm -pirer; Kj -pit; Ar -pidé; Pt -pir;
Km -pir, -piret; Ur -pirer; Wj -pi, - pile; Jo -pircét.

. superior
. ' : GA -a kw-a; Tb -apw-a.
23) *-apw-a 'la b zo

CONSIDERA<;ÓESSOBREASPALAVRASRELATIVAS
Á CABE<;A EM TG
Os nomes de partes do ~orpo etn Iínguas Tupí-Guaraní podem ser divididos em específicos e dese-citivos. Os específicos s}io nomes como *-pit ~
*-pir ' pele', *-o/3á ' rosto' e *-iij ' dente', os quais consistern sincronicatnente
em temas simples.

3 11
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Os descritivos, co1no o no1ne indica, descreve111 partes do corpo por
n1eio de con1postos 1norfológ icos e/ou de constru<;5es sintáticas no1ninalizadas. Sao vários os casos de no1nes descritivos que expressam processos analógicos. Exen1plos desses últin1os te1n con10 núcleo o n1orfen1a *-op é ' vagen1': *-opé=áp 'pestana' (*-opé=áp < *-opé 'vage1n ' + *-áp ' pelo', ou seja,
' pelo da vagen1 (do ol ho) = pestana') e *-opé pít ' pálpebra '(*-opé pít < *opé ' vage111 ' + .-pít ' pele', ou seja, ' pele da vagen1 (do o lho) = pálpebra').
Note-se a sen1elhan9a de un1a vagem, essencialtnente quando cntreabe11a,
co111 as pálpebras.
Alguns non1es que originaln1ente era1n co1npostos descritivos passara111 a non1es específicos, co1no é o caso do no1ne para cabe<;a *-akálJ < *-!lá
' cabe9a' + *-kálJ ' osso ' (Rodrigues e1n Rodrigues e Dietrich, 1996). O con1posto substituiu a palavra original e passou ao status de non1e específi co
para cabe<;a, nao 1nais anali sáve l. E1n KJ (Weiss, 1998), continua a existir
un1 111 orferna *- f á CO ITI O significado de ' cabe9a, eran io, a parte de cin1a de
forn1a redonda ', enquanto que cabe<;a é *-akálJ. A antiga raiz *- !lá está na
base de outras antigas co1nposi96es usadas para designar partes do corpo,
con10 é o caso de 'ca belo' *-!láp < - !lá ' cabe<;a' + *-áp ' pelo' .
Outro caso sirn ilar é o da palavra para ' lábio', interpretada por Rodrigues (1998), co1n o "sendo constituída de *-én ' boca ' e -pé, que, e1nbora
signifique ' casca' e1n Tb e nas de1nais línguas da fan1 ília Tupí-Guaraní, en1
outras línguas do tronco lingüístico Tupí,.de que essa fa1níl ia faz parte, significa ' pele' (p . 41 )". Dessa fonna, Rodrigues explica a palavra ' lábio ' co1no
tendo tido originaltn ente o signifi cado de ' pele da boca', fundan1 entando
tan1 bé1n a sua interpreta9ao na exi stencia de cognatos da palavra para ' pele '
*-pe do PTG e1n outras línguas do tronco Tupí, con1 0 é o caso do -pa do
Karitiána e do -p e do Tuparí. Rodrigues 1nostra ainda a antiga palavra para
' boca ' na co1nposi<;ao que dC;u orige111 ao non1 e para ' saliva ' era originaln1ente *-én ' boca' + - i ' líqüido', ou seja, *-én i ' líqüido da boca' ou 'saliva'. Rodrigues assinala u1na outra possível ocorrencia da palavra *-én ' boca'
na atua l palavra para porta en1 línguas Tupí-Guaraní, *-okén , encontrada e1n
línguas de todos os ratnos da fatn íl ia (-okén en1 Tb, -ukén etn Tm) e con1posta de *-ók 'casa' + *-én ' casa ', logo ' boca da casa' .
U111 a outra palavra e1n que o antigo 111orfe1na *-én é encontrado é
' queixo ' : *-endij3á < *-én ' boca'+ *-tsij3á ' testa ', ou seja, ' testa da boca '.
O resultado da nasalizac;ao de *ts e1n fronte ira de 1norfe1na era /ni, con10
ocorria quando o n1orfen1a causativo rno- era adicionado a un1a raíz iniciada
por lts/: - 1110 + tso (Caus+ ir) > -1nondó ' fa zer ir, 1nandar, enviar', cujo retlexo
/

/
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e1n Jo'é -bodo e e1n AT -111aná, forin as que nao sao anal isáve is atuahnente,
pois a nasalidade assoc i a~a ao acento de intensidade sofreu perdas nessas
duas línguas. E1n Jo'é, as antigas nasais se desnasalizarain completamente
en1 1norfen1as co1n acento ora l (Cabra l, 1998, 2000), ao passo que e1n AT, a
nasalidade assoc iada ao acento foi perdida e todos os sons consonantais que
eran-1 afetados por nasalidade en1 fronteira de n1orfen1a fora1n interpretados
co1no intri nseca1nente nasais.
Exen1plos de construc;oes sintáticas sao Gr t-etsa r-a 5!ir (G-olho R 1fi lho) 'fi lho do o lho de gente' ou ' pupila'; T m h-ehá r-a!?Íjpihún (R 1-o lho
R 1-se1nente-preto) 'sen1 ente preta do olho dele' ou ' pupila' .

REFE RENC IAS BlBLIOG RÁFI C AS

.Betts, La Vera D. Dicionário Parintintin - Portug ués, Portugués - Parintin/in.Brasíl ia: Sun1n1er lnstitute of Lingui stics, 198 1.
Boud in, M. H. Dicionário de Tupí-Moderno (dialeto Te111bé-Ténétéhar do
alto rio Gurupi), 2 vo ls. Sa.o Paulo: Conselho Estadual de Artes e Ciencias Hu111anas, 1978.
Cabral, A. S. A. C. 1996. A propóssito das oclusivas sonoras do Jo' é. Moara, Revista dos Cursos de P ós-Graduar;ao e111 Letras UFPA . Belén1, n. 9,
p. 53-7 1, 1998.
_ __ . Fonología da Iíngua Jo'é. Universa, Revista da Un iversidade Católica de Brasília, v. 8, n.3, p. 571 -596, 2000.
~ad ogan , L. Diccionario Mbyá-Guaraní Castellano, Bi blioteca de Antropología, vol XVII. Asunción: Fondación León Cadogan, 1992
Grenand, F. Dictionnaire Wayapí-Franr;ais. Paris: Peeters/Selaf, 1989.
Hoe ll er, A. Guarayo-Deu/sches Worterbuch, Verlag der Mission sprokura
der P. Franziskaner, Guarayos/Hal 1(Tirol), l 932a.
Monserrat, R. M. F. lnn azinbas de Jesus. Língua Asuriní do Xingu: Observar;oes Gra111aticais. Belé1n : Conselho Indigenista M issionário, 1998.
Rodrigues, A. D. Rela96es internas na fan1ília lingüística Tupí-Guaraní. Revista de Antropologia. Sao Paulo, n. 27/28, p. 33-53 , l 985b.
___ . Do is exercíc ios de et1nologia Tupí: ' Esposa' e ' Boca ' . Moara, Revista dos Cursos de Pós-Graduar;ao en1 Letras UFl~A. Belé1n , n. 9, p.
40-43, l998
Rodrigues, A. D., Dietrich, W. On the Linguistic relationship between Mawé
and Tupí-Guaraní. Diach ronica. A1n sterda1n, n.14.2, p. 265-304, 1997.
Ru iz de Montoya, A. Vocabulario y tesoro de leng ua guaraní, ó 111ás bien
tupí. Nueva ed ición 1nás correcta y esn1erada que la pri1nera, y con las
"\ 1 _)...

_)

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

voces en tipo diferente. Viena: Faesy & Frick / Paris: Maisonneuve,
1876 [ 1639/ 1640].
Seki, L. Gramática Kan1aiurá - Língua Tupi-Guarani do A lto Xingu. Carnpinas, Editora da UNICAMP, 2000.
Weiss, H. Para u1n dicionárió da língua Kayabí. Tese de doutorado, Univer-

st::

sidade de Sao Paulo, 1998.

'

'314
.

'

•
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Pre-Proto-Tupí-Guaraní Main Clause Person-Marking*
Spike Gildea

1

(University of Oregon)

INTRODUCTION

Th is paper surveys prior work in historical syntax in the Tupí-Guaraní
(TG) fa1n ily, then pro poses a new reconstruction of Pre:-Proto-TG n1ain
clause gra1nmar. Jensen ( 1990, 1998) surveys the person-1narking patterns of
the various synchron ic TG languages and recoÍ1structs the virtually universal
TG hierarchical (inverse, according to D. Payne, 1994) verbal personmarking pattern to Proto-TG. Jensen ( 1998) suggests a five-stage scenario by
which that person-111arking pattern was generated historically. In her
scenario, Pro-Proto-TG begins with an absolutive person-1narking syste111,
identical to the absolutive person-marking pattern found in tnost 111odern TG
subordinate clauses, 110111 inalizations and topicalized oblique constructions.
As a specialist in the reconstruction of gram1natical patterns, 1 disagree with
Jensen's theoretical assu1nptions about the nature of historical change, and
about appropriate 1nethods for diagnosing relative age of gra1n1natical
syst~1n s. Drawing on principies well-known in the 1iterature on
gra1111naticaliza
iion, 1 conclude that at no stage can we reconstruct a Pre- Proto-TG
absolutive person-m arking syste1n. Rather, the 1nodern hierarch ical (inverse)
systern evolyed from a pre-Proto-TG system that t11U$t have been originally
tnore 1101ninative. Ali .the absolutive person-111arking patterns in 1nodern
co111parative TG gra1nn1ar 1nust be reconstructed to the grarnmar of
no1ninalizations or other nonfin ite inflections.
Sch leicher ( 1998) offers a series of innovative proposals regarding
Proto-TG and Pre-Proto-TG which have yet to be addressed in the published
TG literature. He disagrees with Jensen both in the phonological fonn s that
he reconstructs and in hi s reconstruction of the grar111natical person-n1arking
syste1ns. [ do not address his reconstruction in this paper, except to note that
he disagrees with Jensen on bases other than those adduced here.
* Special characters
Both special characters are vowels, and are done in IPATimes.
I = barred i
' = schwa
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1 an1 not a specialist in TG linguistics, hence 1 do not take a stand on

the differences between Schleicher and Jensen regard ing their
reconstructions of · phonological fonn. Regardless of the actual
phononological content of the Proto-TG 111orphological fonn s, the
reconstruction of the gra1n n1atical syste1n of person-marking is a logically
distinct prob len1 , which can be treated independeritly. In the interests of
consistency, 1 have ch osen to use Jensen 's ( 1998) proto-fonns. As specialists
in individual TG languages (in personal co111n1unication) have endorsed
Jensen 's treat1nent of their data, and as Both Jensen and Schleicher agree
that the san1 e systen1 reconstructs to Proto-TG, 1 take their reconstructi on of
the Proto-TG syste111 as 1ny point ·of departure.
Thi s paper is organized as follows: Section 2 presents the n1ethods by
which the relative ages of n1 odern tnorphosyntactic patterns can be
detenn ined, Section 3 presents the Pr<::>to-TG person-111arking syste111,
Section 4 di scusses Jensen 's 1998 interna! reconstruction of the evolution of
the Proto-TG systen1, Section 5 presents 1ny alternative hypothesis, and
section 6 discusses so111 e in1p lications of the new reconstruction.

2

•

'

METHODS

The con1parative 1nethod is wel 1 docu1nented as a nieans of
reconstructing phonological systen1s and lexical iten1s to proto-languages,
but 1nethods for reconstructi ng gra1n1nar are rnore recent, and as such less
well-known. Much of the work on such 111ethods has followed fro1n recent
advances in Gran1n1ati ca lization Theory (cf. J-feine et al 1991 , Hopper and
Traugott 1994, Bybee et al 1994, Harris and Carnpbell 1994, etc.). For a
brief survey of this work, and in particu lar for a discuss ion of how it
provides princip ies that can gu ide researchers in interpreting rnodern
gran1111atical pattern s so as to detern1 ine the type of change (reanalysis,
analogical extension or contact- ind uced change) that has led to a g iven
1nodern pattern, cf. Gildea (1998, ch. 3). The contributors to Gildea (ed.
2000) use these rnethods in a nun1 ber of case-studies of cornparative
gra1111natical reconstruction in language fatn i1ies of the An1ericas. Fu rther
principies of interna! reconstrt1ction are prov idcd in Givón ( 1979, 1995, and
especially 2000), son1 e of which are useful in detern1ining relative ages of
individual co1nponents fou nd in a co1nplex 111odern syste1n .
In this section, I introduce the n1odern patterns of data that resu lt fron1
the three rnajor (and perhaps the only) 1nechan isn1s by wh ich new
111orphology is introduced into gra1n1natical syste1ns: reanalys is (2.1 ),
analogical extension (2.2), and borrowing (2.3). I conclude the section with a
li st of the propetiies are generally assoc1ated v1ith relatively older
3 16
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1norphology versus relatively younger 111 orphology in a co1nplex syste1n
(2.4).
2. 1

REANALYSIS

Reanalysis is the p~oces s by which a given construction, with its
attendant 1norphology and syntactic relations a1nongst separate co1nponents
of the construction, is reinterpreted by the speakers into a new construction
type. A co1n1non exa1nple of reanalysis is the creation of a progressive aspect
fron1 a locative construction (Heine et al 1991; Heine 1993 , 1994; Bybee et
al 1994; Gi ldea 1998).
In 111any languages worldwide, locative constructio ns of the type
" Peter is at hon1e" have been used to express verbal aspects (" Peter is
at / in / on ~ork in g" > " Peter is worRióg"). In such cases, a verb in
sotne no1n inalized fonn, such as a participle, a gerundi al, or an
infinitive (' work-ing'), takes the place of the noun ph rase . ('at
hon1e' )... The use of the locative construction fo r a verbal as pect
creates a fonn -111eaning asy1n1netry, at least for son1e tirn e; since the
fonn " Peter is at / in / on working" is arn biguous, it n1ay n1ean
sornething like ' Peter is at his place of work' or el se ' Peter is
worki ng. ' ... The transition fron1 locative construction to aspect
rnark ing leaves three types of n1orphologica l rnaterial behind : the
erstwhile auxil iary ('be' in our exa1nple), the ad position ('at' ), and the
nomina lization 1narker of the rnain verb (' -ing' ). This 111eans that
there are three fonn s for 1narking one function only.
(Heine, Claudi and Hünnen1eyer 199 1.2 14-5)
The key properties of reanalysis are:
• Reanalysis is covert: there is no imm ed iate change in actual utterances.
Only later do changes co1ne that show the ite1ns in the construction have
taken on a new n1orphosyntactic relationship with each other. These
changes are not a part of the reana lysis, but are later extensions that
revea! the 1norphosyntactic consequences of the reanalysis.
•

Reanalysis creates polysemy: the rnorphernes that occur in the
reanalyzed construction take on new 111eanings/functions, while
·111aintaining their etyn1o logically prior 1neanings/functions in other
constructions. For instance, English -ing is still a perfectly good
nominal izer outside of the progressive construction (e.g. l like dancing.
Drinking can be jun. These boots were n7ade for walking, etc.).
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Reanalysis affects entire constr.uctions: e.g., the reanalysis that created
the English progressive did not simply add one more inflection to the
existing verbal paradig1ns, but rather it brought an entirely new syste1n
into 1nain clause gra1n1nar. lnstead of a si1nple inflected verb, it required
a ten sed auxi 1iary, dual 1narking of the verb (the preposition on and the
suffix -ing), and an accusative case-1narker of (He is on building Qf a
house.).

Early cases of reanalysis can be difficult to identify, since on~ is
always able to 1naintain a conservative analysis of the morphosyntax and
sirnply suggest that the original gramrnar now supports a new function. Early
in the reanalysis of the English Progressive, one can observe a shift in
1neaning from 'subject is physically located so1neplace where he is in the
midst of doing so1nething' to 'Subject is in the midst of doing so1nething'
without the locative sense (cf. the detailed discussion in Bybee et al
1994.136). Nonetheless, a syntactic analysis does not follow auto1natically
frotn a semantic innovation. Before the changes later wrought by analogical
extension, an analyst could have insisted that the nascent English progressive
re1nained si1nply a no1ninalization placed in a prepositional phrase, which
was then made the predicate of the copula and hence attributed sotne
property to the subject of that copula.
2.2

EXTENSION

In contrast to reanalysis, extension 1nakes explicit changes in the fonn
of utterances, 1notivated by a condition of analogy between two utterance
types. Changes brought about by extension affect only one part of a
construction ata ti111e, leaving the rest essentially unchanged . In our exarnple
of the English Progressive, speakers apparently drew an analogical
connection between the new progressive and other main clauses, then
changed the pfogressive to bring it 1nore into alignment with other main
clauses. First the predicate prcposition on was reduced phonologically (on >
' n > ,• >@-), then the accusative preposition of beca1ne optional and
di·sappeared altogether. While the progressive did not beco111e one more
simple verbal inflection, two 1najor 1norphemes that distinguished it fro111 ·
other 1nain clauses were el im inated. Extension . can also operate in the
absence of construction reanalysis, as when person-1narkers inside an
existing paradigm expand in semantic scope (e.g. a 1narker of A expands to
mark Sa, and numerous other examples in Harris and Catnpbell 1994). The
key prope!"ties of extension are:
• Extension causes overt changes in form.
• Exterision is the mechanis1n that reveal s prior reanalysis.
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•

2.3

Extension affects individual morphe1nes or syntactic patterns.

BORROWING

. The third major mechanism for introducing new grammatical patterns
ór 1norphe1nes is borrowing. In cases of .intensive language contact, fluent
bilingual speakers 1nay introduce patterns fro1n one language into another.
These patterns may include actual rnorphemes fro1n the source language
(e.g. the Portuguese con1 ple1nentizer que in to Nheengatu ), or speakers 1nay
simply press existing 1norphemes into service to fonn a parallel pattern in
the borrowing language (the tenn calque is a label frequently associated with
this process). The key properties of borrowing are:
• Borrowing causes overt changes in fonnal structure.
• Gra1n1natical borrowing is usually acco1npanied by extensive lexical
borrowing (cf. Thomason and Kaufrnan 1988).
J

2.4

INTERNAL RECONSTRUCTJON: TYPICAL PROPERTIES OF OLDER
MORPHOLOGY

Givón (2000.120-121) discusses a number of general principies of
historical syntax that yield a list of predictions, a1nong which I highlight the
following:
.
• Phonetic size: The s1naller a 1norpheme is, the older it is.

•

Semantic size: The rnore generic, grammaticalized, or se1nantically
opaque a 1norphe1ne is, the older it is.

•

Distance from stem: Ali other things being equal, the closer a
1norphe1ne is to the ste1n/root of the word, the older it is.

•

Morpho-phonemic irregularity: The more morpho-phonemically
irregular or variable a 1norpheme is, the older it is.

The caveat "all other things being equal'' is necessary because factors
other than 1norpheme age can lead to any of these properties individually.
But when they are all found together in the case of a specific morpheme, the
burden of proof fall s heavily on the analyst who intends to argue that the
morphe1ne in question is relatively young. Further, very old 1norphemes can
so1netimes be found in innovative constructions, in which case the age of the
morpheme in question is not a good indicator of the age of the overall
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syste111. For exa111 ple, in the Cariban fan1i ly a nu1nber of o ld no1ninalizers
with irregu lar plural fonns and n1 orphophonernic irl·egularities were
reanalyzed into verbal tense-aspect rnarkers, thus bringing evidence of very
old rnorphology into very new gran1n1atical constructions (Gildea 1998, ch.
9-14). In such cases it is irnportant to take into account the entire
constructions in question to ascertain whether the gra1111nar is conservative
or innovative .
To Givón's li st of properties, I would add another:
ldentifiable source forms: Morpho_logy that has no "cognates"
elsewhere in the gran1n1ar to serve as possible source fonns for
reanalysis or extension, or that was not plausibly borrovved into the
lnaguage from an identifiable sourc~ in another language, is 1nore likely
to be old .
One final note: when reconstructi ng gran1n1ar, one is li1nited to
reconstructing n1orphology and n1orphosyntactic systen1s on the basis of the
surviving n1orphology and 1norphosyntactic syste1ns. One can never be
confident in reconstructing a con1plete picture of ali the gra1nn1atical
resources of a Proto-language beca use one never knows what pieces n1ight
have disappeared altogether, leaving no reflexes in any 1nodern language.
We can only expand our vision of the original systen1 by expanding the
database, either from new descriptions of languages inside the fan1 ily, or by
con1parison to data frotn other, plausibly related language fatnil ies.
•

3.

THE PROTO-TG MAIN CLAUSE PERSON-MARKING SYSTEM

Jensen ( 1998) reconstructs the followin g person-n1arking systern to
Proto-TG.
1+3
1+2
"
A
1
2
2PI
So
.)

o

1

1+3
1+2
2
2PI
"'I

.)

Sa

0H ,

.

"·

"·

~.

;f<.

le (r-)
ih ore (r-)

,. .

·s.

le (r-)
ore (r-)
'
jane (r-)
,..;ufrFh ne (r-)
., ·~&. pe (r-)

le (r-)
ore (r-)
·w

le (r-)
ore (r-)
jane (r-)
ne (r-)
pe (r-)

oro,,.¡¡n. Üfü;,, .
;f!11. >\•<'
mv
%fül :;p:• '~"it\)lll
op o- opo"h! .
-~:t;~i....ww~ -.._.. . .
-. · ! W'f~h
a-1oro-1JO- /ere-ipe-10-1 1aoropeereo1aTable l. Reconstru cted person-1narkmg on the Proto-TG m ain verb
0 1'0··

,,,; ~¡¡:

. ~~

~:r~,; ~

While the organ ization of Table 1 highlights the hierarchical nature of
Proto-TG verb agree1nent, the organization of Table 2 highlights the distinct
111orphen1es that can be analytically separated out, assigning rnost to a sin1ple
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contrast between 1narking A/Sa as opposed to O/So. The two fonns that
cannot be acco1n1nodated ·in such an analysis, oro and opa, appear to the
right.

Sa

So

o

a-

a-

'

ereo-

ereo-

1e rne r-

' r1e
ne r-

i-

i-

JG-

JG-

orope-

orope-

A
ISo
o
2Sg
3Sg
1+2
1+3
2PI

1

1

.Jane r- Jane rore r- ore rpe rpe r-

Table 2. An analytic view of the person

1narker~

IA2Sg0
1A2PIO

8

-

fro1n Table 1

An i1nportant detail about this system is that the O/So forms are notan
internally consistent class: the 30/So fonn reconstructs to a bound prefix
with suppletive allo1norphy, whereas the Speech Act Participant (SAP) O/So
fonns reconstruct to a series of free pronouns, linked to the verb by 1neans of
the relator prefix ·r- (which al so reconstructs with suppletive allon1orphy).
While Schleicher ( 1998) considers it likely that the SAP fonns were already
cliticized to the verb by Proto-TG, he agrees that they 1nust have been free
fonns in Pre-Proto-TG.
A second in1portant detail: The SAP O/So forms are clearly reduced
forms of a series of free pronouns that are sti 11 attested in 1nodern languages.
'!\"hile the 30 prefix is found in other parts of the gra1n1nar, there is no
corresponding third person pronoun, nor is there a plausible source for the
suppletive allo1norphy (although Rodrigues ms., 1992) has developed an
explanation of this apparently anomalous fact). The SAP A/Sa fonns and the
two ano1nalous fonns oro and opa are attested nowhere else in the gran1111ar,
either 1narking other parts of speech oras co1nponents in free pronouns.
Hypotheses about the Pre-Proto-TG verbal system 1nust then follow
from an interna) reconstruction of how these sets of fonn s can1e to be
coinbined intothe co1nplex syste1n that we see here.
4.

JENSEN'S (1998) RECONSTRUCTION OF THE PRE-PROTO-TG
PERSON MARKERS

Jensen propases a scenario with five stages: first was a stage with only
absolutive person-marking, then the Sa prefix set was added, then the Sa
prefixes were extended to transitive verbs, and finally the two anon1alous
forms, oro and opa, were added.
32 1
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1

Stage 1:

Stage 2 :
Stage 3:
Stage 4:
Stage 5:

verb has on ly a bso lutive fonns, ali but 30 as free fonns ·
prececl i1~g the ve rb; A forms a re all free pronouns as well, not in
const ituency.
Sa verbs add new Sa prefix set, disti nguishing them fron1 So
Analogical extension o f Sa prefi xes to 30 transitive verbs; loss
o f interna ! 30 prefix in sorne languages, as it is now redundant.
Developtnent of 1 > ·2 > 3 hiera rc hy
New portmanteau fonn s oro ( < oro ' 1+3 '?) and opo ' are
, deve loped ' to fi 11 the gap

•1

G iven the principies described 111 section 3, the fi rst stage of this
scenario is proble rnatic:
• T he o lclest fonn s oug ht to be the n1ost red uced, but the SAP O/So
n1arke rs (Stage 1) are reconstructed cis free fo nn s, wht>re~:; ali the more
recent .person markers (Stages 2, 3, 5) are bound affi xes
•

The forms with no obv ious sources e lsewhere in the gramm ar ought to
be the o ldest, but the SAP O/So prefi xes have c lear cognates in free
pronouns and person-marke rs throughout the gra1nmar; further, the SAP
fo nns require r - ' Relator', a sign of a phrasal - as opposed to
parad igmatic n1o rpho logica l - relationship. In contrast, none of the
more recent person 1narkers have cognates o utside the verbal prefix sets.

Wh ile the 30 /So prefix fits ali the c riteria fo r a n o ld 1norphe1ne;
includ ing that it is c lose r to the verb when it co-occurs wi th SAP A prefixes,
the re1na ining O/So prefixes do not a ppear to fit into this scenario. It would
be better if we could i1n.agine a scenario in whic h the 30/So prefix is quite
o ld, but in which the remainder of the O/So prefixes are not.
5. AN ALTERNATIVE HYPOTHESIS
Given al1 the signs of age attend ing the 30 prefíx, 1 presume it was in
place on the ve rb before any other prefí xes became bound phono logically.
A ny other person-mark ing that 1n ight have co-existed w ith thi s prefix has
been lost, leav ing us unable to reconstruct a larger syste1n. In essence, l
reconstruct the 30 /So prefi x as a relic f rom a n un recoverable prior system.
F rom th is starting po int, Stage 2 is to posit the accre tion of tl:ie A/Sa
prefíxes, presumably fro1n a set of free pronouns that \vas alrea<ly lost prior
to Proto-TG, replaced by the pronouns that gave rise to the O/So person- .
1narkers. At thi s po int, the system is essent ially 110111 inative-accusative, wi th
the possible co1n plication of the 3So fo rn1, which 1nay have re1na ined in

322

i

•

•

•

•

Atas do I Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL

place. The forms oro apd opo te1nain 1nysterious, but as they are boui1d
forms and 'as their source· is unknown, 1 place them in Stage 3, prior to the
obviously younger SAP O/So forms. There is no necessary reason that they
could not have evolved prior to - or at the saine titne as - the A/Sa forn1s,
but their inclusion in Stage 2 would further muddy the otherwise relatively .
consistent nominative-accusative stage, so for aesthetic purposes, I separate
thetn here. Finally, in Stage 4, the SAP O/So forms cliticize to the verb,
creating the syste1n that that has been reconstructed for Proto-TG.
Stage 1: The innermost 30 prefix i- le- '30/So'
Stage 2: The A/Sa Prefixes Qointly, or in either order)
1 > 3 a-ia-e1S
al+3 > 3 oro-i- oro-e1+3 S
oro) +2 > 3 ja-i1a-e1+2
: ja2 > 3 ere-i- ere-e2
ere2PI > 3 pe-i- pe-e2PI
pe3 > 3 o-io-e3
o- - i-/c-

Stage 3: The l,Sg/Pl - > 2 fonns are added
Stage 4: The SAPO/So Prefixes/pro-for1n ~ are added
At this point, the interna! evidence is exhausted. What retnains is to
discuss the itnplications that this hypothesis might have for further research,
especially in related Janguage families.
6, DlSCUSSION

This hypothesis suggests that cognates to the oldest fonn, i- / e~
'30/So', ought to be found elsewhere in the Tupían stock, and potentially in
the Cariban and Macro-Ge language families as well. Rodrigues (ms., 1992)
has encountered evidence for a third person possessive 1norphe1ne i- (which
he consis]er~ to be another fonn of .a relator prefix) in all three; this ºfonn
shows suppletive allomorphy as well, but it is not as strong as a potentially
cognate third person verbal prefix might be. lnterestingly, Sérgio Meira and
Petronila Tavares (in personal communication) have posited a prefix i- '30'
in Cariban languages Carib of Surina1n, Tiriyó and Wayana:
Wayana

Carib of Surinam Tiriyó
IA30

s-1-

w-1-

w-1-

2A30

m-1n-1-

m-1n-1-

1n-1-

3A30
1+2A30kis-i-

""2"'
-' -'

n-1-

·,
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ISA
2SA
3S
1+2SA

..
.1

t-/s-/k-/w-

w'i-

w-

m'i-

1n'i-

1n'i-

n·i-

n·i-

n'i-

k'iti'-

In 1ny (Gildea 1998) reconstruction of the Proto-Carib 3A30 fonn, T
clicl not even consider this pattern. I now intend to return to 1ny con1parative
Cariban 1naterials to see if such an analysis can be sustained for other
languages in the fa1nily, and even perhaps reconstructed to Proto-Carib. In
addition to this potential cognate, in severa! Cariban languages certain verb
tenses condition the 3A30· prefix i- instead of the expectecl n I-; 1 have been
treating each case of this i- asan independent innovation, in which the forn1
con1es fro1n an extens ion of the third person possessive i-. 1 will re-evaluate
this hypothes,is as well in future work, -'especially in ·lif;!-.í. or 1nore recent
evidence for the robustness of third person i- in Southern Cariban language
lkpéng (Pacheco 2001 ). ·
Continuing to focus on co1nparisons to Proto-Carib, it is worth
1nentioning an asssertion by Derbyshire ( 1998): Given Jensen 's
reconstruction of Pre-Proto-TG as ergative, and given the strong likelihood
that there is a genetic relationship between the Cariban and Tupí-Guaraní
fan1 ilies, it is reasonable to presu1ne that Proto-Cariban 1n ight also have been
ergative. While the conclusion does not necessarily fo!low fron1 the pr·e1nises
(e.g., closely related languages like Tiriyó and Carijona differ with regard to
ergativity, and nobody has suggested that the relationship between Proto-TG
and Proto-Carib is part.i cularly close ), it is nonetheless true that this new
reconstruction of Pre-Proto-TG actually al igns 1n uch better with the existing
reconstruction of verbal person-marking in Proto-Carib. Now neither shows
inain clause ergativity, and tnore, the two person-1narking systems are
heavily iso1norphic (albeit with alrnost no actual cognates). In both,
ergativity re1nains a property of subordinate clauses (cf. Gildea 1994,
.Derbyshire 1994).
Parallel to the investigations that this reconstruction will stiniulate in
the Cariban family, one 1night hope to look with new eyes on the comparison
of Pre-Proto-TG grammar with the gra1nmar of other languages in the
Tupían stock, or of Macro-Ge. The oldest fonn is 1nost likely to have
reflexes extending the farthest away: are there cognates to the old i- / c'30/So ' prefix to be found in verbal syste1ns? Tf \Ve are to find cognates to
the younger fonns, those added to the Pre-Proto-TG syste1n in Stages 2 and
3, it will 1nost likely be in Tupían languages. Could it be that any of the
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presun1ed prono111inal sources of these forn1 s still ex ist (perhaps even still as
pronouns) in other Tupían fa111ilies?
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TRONCO TuPI
Fam ília Tupí-Guaran í

Revendo a

classifica~ao

interna da família Tupí-Guaraní

Aryon Dall'lgna Rodrigues (Laboratório de Línguas Indígenas - UnB)
Ana Suelly Arruda Camara Cabra! (Universidade Federal do Pará)
1.INTRODU<;ÁO

Con1 base no co nhecin1ent~ sobre as línguas Tupí, que se tornou disponível a partir dos anos 60, Rodrigues ( 1985) apresentou a sua segunda
proposta de subdivisao interna da fan1 íl ia Tupí-Guaraní. Nessa nova classifica9ao, diferente1nente da proposta classificatória de 1958, tanto o Ma\vé,
quanto o Awetí e o Mundurukú agora vistos co.1no outras fa1nílias dentro do
tronco Tupí, foram excluídos da família Tupí-Guaraní. Esta, com aproxi1nadainente 40 línguaS, foi subdividjda e1n oito subconjuntos, tres dos quais
constitue1n u1n ra1no ni erid ional e os outros cinco un1 ran10 setentrional (cf.
Dietrich 1990, Rodrigues, 2000). Para essa classifica9ao foram cons ideradas
basican1ente propriedades fonológicas, porque a insuficiencia de docu1nenta9ao nao pennitia o uso de critérios gran1aticais e 1nes1no lexicais para utn
conjunto 1naior de línguas. Naq uela ocasiao, as inforrna96es existentes sobre
as línguas de povos recé111-contactados, con10 os Aravveté, os Guajá e os
Parakana, restringiam-se a a1nostras lexicais 1n ínin1as e a existencia de línguas corno o Jo'é ainda era desconhecida. Agora, con1 o avan90 considerável
ll 'J. docu111enta9ao das línguas da fa1nília, inclusive co111 a divulga9ao das
pri1neiras infonna96es ~;obre o léxico e sobre a gran1ática de línguas faladas
por povos contactados nos últi1nos vinte anos, tetn-se tornado viável e necessária un1a revisao da class ifica9ao interna publicada e1n 1985, de 1nodo que
seja 111ostrada, co1n 1nais detalhes e por 1neio de ev idencias adicionais, a
co1nplexa ra1nifica9ao dessa grande família lingüística.
A PROPOSTA DE 1985

Rodrigues ( 1985) se lec ionou as seguintes propriedades lexicais e estruturais con10 diagnósticas tanto para inclusao de 1ínguas na fan1 íl ia TupíGuaraní, quanto para exclusao de línguas genetican1ente aparentadas en1
nível 111ais remoto:
(a) Prefixos marcadores de sujeito comuns ac::: ·.-:1 bos intransitivos e transitivos
em ora95es independentes, incluindo formas iguais a, ou deriváveis fonologicamente de: a- 'eu',ere- ' vocé', ja- 'eu e voce', oro- 'eu e ele', pe- 'vocee ele', o' ele, eles' (tambén1 'eu, vocee ele').
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:

(b) Pronomes pessoais expri1nindo possuidor, sujeito de verbos descritivos e objeto direto, assim cómo sujeito de yerbos intransitivos e1n ora9oes dependentes,
incluindo formas iguais a, ou deriváveis fonologicamente de: {i)tfé 'eu', {e) né
' voce' ,jané ' eu e voce', oré ' eu e ele', pe(e) ' voce e ele' (também at f é ' eu, voce
e ele').
(c) Prefixos relacionais incluindo r-, que assinala que o determinante da palavra
prefixad a é a palavra que a precede imediatamente, aplicável a urna classe de palavras qu e inclui ' olho', ' rosto ', ' lábio inferior', 'sangue ', ' corpo', 'folha ', ' casa', ' no1ne'; p. ex., Tupinambá pajé r-esá 'olho do pajé', xe r-esá ' 1neu olho').
.

.

(d) O fon ema ) (ou equivalentes álveo-palatais ou alveolares: tf, d:J, ñ, z) em palavras co1no jat f y ' lua' ,jakú 'jacu ',) í ' ma~hado ',jurzí ' bóca', ajurzí ' papagaio',

ja 'e ' vas i!ha de barro', kuj éi ' 1nulher' ,jú/3 'a1narelo', paj é ' xama', pejzí 'soprar' .
(e) O fone1na tf (ou· Is, s, h ou zero) em palavras como tfÍ'mae', tfók 'larva', -

tfu.Pú ' morder, mastigar', -watfú, -utfú 'grande', -u/3it f á/3 ' grande, importante,
chefe', t f ám 'corda', -etfá ' olho', t f o.Pó ' animal de ca9a'.

(t) o fon ema Is (ou s. h ou zero) e1n palavras co1110 lsó ' ir', lsetá ' sao 1nuitos',
otsenú/3 'e le o ouve ', pitsatsú 'novo '_,· potsál) ' re1nédio', pits Ík 'pegar',

pÍtsá- ' noite'.
(g) As palavras ,itá 'pedra' e eír 'mel, abelha' com i (e nao wi, ne1n kwi ou ki).
(h) Vocabulário básico incluindo formas deriváveis fonol~gicamente de: j atfí
' lua', i/3ák ' céu ', atá ' fogo', j epeí'á/3 ' lenha', i/3irá ' pau ' , apó ' raiz', ka.Pá
' mato' , et f á 'olho', t7 ' nariz, bico', jurú 'boca', namí 'orelha', ji/3á ' bra90',

poti.Pá ' peito ' , etimCi ' (canela da) perna', o.Pó 'carne ' , aj3á 'pessoa, quem?',
ma Pé 'coisa, que?' , pirá ' peixe', wirá ' ave ', kujéi ' mulher', pukú 'comprido' ,
p orál) ' bonito', o/3.Í ' verde/azul', pé/3 ' baixo, chato, plano', mokoj ' doi s', mano
' morret', me Pél) 'dar', je Pél) 'falar', apó 'fazer', atá ' andar', epják ' ver', nta.Pe
'olhar'.
(i) A palavra petÍm (e nao p~) ' fumo, tabaco' (literalmente ' tabaco plantado' ).
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_ Rodrigues ( 1985) selecionoU ta111bén1 propriedades fono'lógicas e algu1nas propriedades gra1naticais para distinguir subconjuntos dentro da fatnília Tupí-Guaraní. Essas p'ropriedades foratn: (a) perda ou conserva9ao total
ou parcial de consoantes finais; (b) os reílexos do proto *t f; c) os reílexos
do proto *ts; d) os reílexos do proto *pw; e) os retlexos do proto *pj; f) conserva9ao ou nao de acento final; g) 1narcas pessoais de terceira pessoa; h)
distin~ao de fa ta de ho1ne1n e de 1nulher por n1eio de 111arcas pronon1 inais de
terceira pessoa. De acordo cotn o co1nparti lha1nento dessas ·propriedades
foran1 distinguidos oito subconjuntos da fa1nília Tupí-Guaraní:
Subconjuntos da Família Tupí-Guaraní (Rodrigues, 1985):
Sbconjunto 1
(a) perda das consoantes
fina is

(b) conservai;:ao.de *t f
ou sua mudani;:a ern Is ou
s
(e) mudan9a de *ts em h
()U

Sbconjunto 11
(a) perda das ~onsoantes
,
fina is
.
(b) fusao de *tx e *ts,
ambos manifestos por ts

Sbconjunto 111
(a) conservai;:ao das
consoantes finais
(b) fusao de *t fe *ts,
arnbos como Is ou s

Oll S

zero

(d) mudani;:a de *pw em

(e) mudan9a de *pw em

kwou k

kwou k

(e) rnudani;:a de *pj em tf

(d) conservai;:ao de *pj

(d) conservai;:ao de *pj

(e) deslocamento do acento da última para a penúltima sílaba da palavra.

(e) conservai;:ao de
acento.

ou f
t) conservai;:ao ou deslocamento de acento.

Guaraní Antigo, Mbyá,
Xetá (Serra dos Dourados),
Ñandeva (Txiripá), Kaiwá
(Kayová, Pai), Guaraní
Paraguaio, Guayakí (Aché), Tapieté, Chiriguáno
(A va),

Línguas e/ou dialetos
Guarayo (Guarayú),
Sirionó, Horá (Jorá)

(e) conserva9ao de *pw

Tupinainbá, Língua
Geral Pau lista (Tupí
Austral), Língua Geral
Amazónica (Nheengatú), Kokáma,
Kokamíya (Cocamilla),
Omágua

Jzoceí1o (Chané)

Sbconjunto IV
(a) conserva9ao das consoantes finais, com ou sem
modifica9oes

Sbconjunto V
(a) conservai;:ao das consoantes finais
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Sbconjunto VI
(a) conservai;:ao das
consoantes tinais
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(c) mudan9a de *pw em kw

(b) fusao de *tf e *ts,
ambos mudados em h ou
zero
(e) mudan9a de *pw em ~

(d) mudan9a de *pj em tf

(d) 1nudan9a de *pj em s

(c) mudan9a de *pw
e1n kw (Parintintín,
Apiaká) ou e1n
rw, r (Tupí-Kawahíb)
(d) conserva9ao de *pj

(e) rn udan9a de *j em d3

(e) conserva9ao de j

t) 1narcas prono1n inais de

t) marcas prono1ninais

terceira pessoa masculina, fe1ninina e plural

de terceira pessoa
1nasculina, feminina e
plural, co111uns ao
homem e a mu lher

(b) fusao de *tf e *ts,
ambos mudados em h.
•

Oll

(b) fusao de *tf e *ts,
ambos como h

ts

(e) mudan9a de *j em tf,
t~, s ou z

•

Línguas e/ou díaletos

Tapirapé

Avá (Canoeiro ), Asurin í
do Tocantins (Akuáwa),
Suruí do Tocantins (Mujetíre), Parakana, Guajajára,
Te1nbé

Subconjunto VII
(a) conserva9ao das consoantes finais
(b) fusao de *t fe *ts,
a111bos 1nudados em h ou
zero
(c) mudan9a de *pw em hw
ou h
(d) 1nudan9a de *pj etn Is.
(e) conserva9ao de *j

Kayabí, Asuriní do Xingu, Araweté (?)

Subconjunto Ramo VIII
(a) perda parcial das
consoantes finais
(b) fusao de *t fe *ts,
ambos 1nudados e1n h ou
zero
(c) mudarn;;a de *pw em
kw

(d) 1nudan9a de *pj em s
(e) conserva9ao de ~¡
Línguas e/ou díaletos

Katnayurá

Takunyapé, Wayampí
(Oyampí), Wayampípukú, Emérillon, Amanayé,
Ana1nbé, Turiwára,
Guajá, Urubú

"'"'O

.) .)

Parintintín (Kagwahíb), Tupí-Kawahíb
(Tupí do Machado,
Pawaté, Wiraféd, etc.),
Apiaká (?)
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O diagnóstico, com base nas propriedades lexicais e estruturais de a) a
i) aci1na, penn itiu tanto a inclusao de línguas recén1 descobertas como o
Araweté e o Guajá na fainília Tupí-Guaraní, quanto a exclusao de línguas
genetica1nente aparentadas e1n nível 1nais remoto, con10 o Awetí e o Mawé.
O diagnóstico permitiu ainda a inclusao provisória do Koká1na ao lado do
Tupinambá, no subconjunto 111, visto que, apesar de forte1nente diferenciado
etn sua gratnática, teria 1norfe1nas diretan1ente deriváveis de fonnas co1no as
do Tupinan1bá. Contudo, Rodrigues observou que, cotno o Koká1na apresenta in1portantes propriedades nao Tupí, " ... deve ser resultado da intera9ao
entre urna Iíngua Tupí-Guaraní e u1na língua de outra ftlia9ao (ainda nao
identificada)" ( Rodrigues, 1985.: 44):
3 Revisao a luz de critérios ad icionais
O conheci1nento que se tornou disponível nas duas últi1nas décadas
sobre línguas Tupí-Guaraní permite agora a escolha de critérios adicionais,
fonológicos e gra1naticais, para urna revisao da proposta anterior. Essa revisao nao só incluí novas línguas na fan1íli~ , con10 excluí outras, alén1 de reajustar os agrupatnentos. Os critérios fonológicos e gra1naticais reforn1ulados
e os dados adicionados sao os segu intes:

Critérios reformulados:
1) mudarnya de ~¡ e1n t f , ts, s , z ou d, e1n substitu ic;ao ao item e) do subconjunto IV,

de modo a dar conta de u1n dos dialetos do Tembé;
2) conservac;ao de ~¡ ou sua mudanc;a em d3 elou dz, em substitu ic;ao ao ite1n e) do
subconjunto VIII , levando em conta o Jo'é e o Emérillon ;
3) mudanc;a de *pj e1n s ou ts, em substituic;ao ao ite1n d) do subconjunto VIII , tendo
em conta o Ernérillon;

Dacios aclicionais:
4) mudarn;a de li em 1 ou T(Araweté, Ararandewára e Anambé do Cairari);
5) mudanc;a de *áv# e1n 1# ou T# (Ararandewára, Anambé do Cairari e Araweté);
6) mudanc;a de *é e1n a (Anambé do Cairari);
7) mudanc;a de a# em a# (Araweté, Anambé do Cairari, Ararandewára e, parcial1nente, Anambé de Ehrenreich) ;
"I,...., 1
-'..)
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8) existéncia ou _nao de um mesmo conjunto de prefixos correferenciais para todas as
pessoas e1n verbos intransitivos;
9) existencia ou tiao de mn 1nesmo conjunto de prefixos correferenciais para todas as

pessoas em nomes;
1O) 1nodo circunstancial acionado em todas as pessoas;

11) 1nodo circunstancial acionado na pri1neira e na terceira pessoa;
12) modo circunstancial aciónado apenas na terceira pessoa;

13) distin9ao morfológica entre reflexivo e recíproco;
14) presen9a ou ausencia de pronomes

pessoai ~

ergativos;

15) distin9ao. entre marcas de pri1neira pessoa inclusiva de acordo co1n a transitivi-

dade do verbo;
16) presen9a de um siste1na de partículas que associam fun9oes episte1nicas de ates-

tado / nao atestado pelo falante a no9oes temporais escalonadas.

Casos de exclusao
Os casos de exclusao da fatnília ·sao o Koká1na, o Otnáwa e o Kokan1íya, variantes n1uito próxi1nas de un1a 1nes1na língua, que nao apresentan1 correspondencias regulares de seus subsiste1nas lingüísticos cotn os
respectivos subsiste1nas de Iínguas da fatnília Tupí-Guaraní (Cabral, 1995,
1999). Há várias indicac;oes lingüísticas de que o Kokama/01nágua poderia
ter surgido de urna situac;ao de contato da qua! teriatn participado falantes de
un1a Iíngua Tupí-Guaraní 1nuito próxi1na do Tupinarnbá (Rodrigues, 1985;
Cabral, 1995), assirn cotno de falantes de u1na ou n1ais línguas Aruak e de
falantes de outras 1ínguas nao identificadas (Cabra!, 1995, 1999).
Casos de inclusao
O Jo' é é incluído no subconjunto VIII, fonnando cotn o Etnérillon e o
Wayan1pí, un1 agrupan-.en~·o r:1ais particular, c01110 havia sido proposto e1n
Cabra! ( 1996, 2000b ). Co1no as den1ais 1ínguas desse subconjunto, que n1ante1n parcialtnente as consoantes finais do pTG_, o Jo ' é perdeu as bilabiais
orais en1 posic;ao final. Ele te1n t e1n final de palavra con10 o Emérillon e nao

r cotno o Waya1npí e o Urubú-Ka'apór. Cotno o En1érillon , ten1 ta1nbé1n d3
e dz co1no reflexos de PTG ~j en1 posic;ao inicial ou 1nedial precedendo acen-

1
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to oral, e conserva o acento final. Assirn COITIO o É1nerillon e o Wayarnpí,
te1n pu 2ií. para dedo e nao pwéi OU kwéi, apesar de todos tere1n kw COITIO refleXOS de proto *pw· en1 palavras como -kwát 'enrolar con1 as niaos'O Waya1npí, o E1nérillon e o Jo'é te1n ern co1nu1n -er-eko-át para 'esposa' e nao en1i-r-ekó, co1no as de1nais línguas do mes1no subconjunto.
A língua de Awré e Awrá foi incluída por Melo ( 1994) no subconjunto VIII por ter perdido todas as consoantes finais, 1nudado *ts e111 zero, e
cindido tf em h no início de pal~vra e e1n 0 intervocalica1nente, cindido *pw
e1n pw e kw, e ta1nbé1n por ter 1nudad<? *pj e1n tf e mantido *J.
Reagru pam entos
O Araweté é 1nantido no subconjunto V, 1nas fonnando co1n o
t Ararandewára, que é variante da 111esn1a língua cónhecida con10
t An1anajé1, e c91n ,o Ana1nbé do Cairarí u1n subagrupa1nento con1 características próprias. No que diz respeito a fonologia, essas línguas con1partilha1n as seguintes propriedades: (a) 1nudan9a de *éi# e *ál]#- en1 1 ou /;e (b)
1nudan9a de á# e1n ii. Associa-se a essas línguas, porérn e1n u1n nível 1nais
remoto, o Asuriní do Xingu, única língua do subconjunto V que preservou
consoantes finais. O Araweté (Vieira e Leite, 1998), o Ana1nbé do Cairarí
(Juliao, cornunica9ao pessoal) e o Asuriní do Xingu (Monserrat, 1998) possue1n um conjunto de prefixos correferenciais. que acorre em verbos intransitivos e ta1nbén1 e1n no1nes; nas duas pri1neiras, alé1n disso, o 1nodo indicativo II é acionado e1n todas as pessoas, e1nbora no Asuriní do Xingu isso se de
apenas na terceira pessoa. Por outro lado, o Asuriní do Xingu compartilha
com o Araweté a 1nudan9a de *ó# e1n á# e co1n as de1nais línguas do subconjunto a 1nudan9a de ii.(N)# e1n 1, 1nudado este e1n Araweté para 't-, assi1n
co1no a 1nudan9a de ~pw em r. U1n outro ponto que aproxi1na o Asuriní do
Xingu e o Araweté é a forn1a e de terceira pessoa fe1ninina do prin1eiro, que
provavelmente te1n a· mesma fonte histórica da forn1a de terceira pessoa comu1n e - ee deste últi1no. O Ana1nbé do Cairarí, por sua vez, distingue-se
fonologicamente das detnais línguas deste subconjunto por ter 1nudado *é
em á.
1

Dos remanescentes dos Amanajé, agora monolin gües em Portugues, apenas alguns
lembram palavras soltas e algumas pequenas frases fixas de sua antiga língua.
2
O Araweté distingue-se das detnais línguas do subconjunto também por outras
mudan9as fonológicas particulares, como *i > i e *i > i , *k > tf ! _ i e outras (ver
tatnbém Vieira e Leite, 1998, e Leite, 2000).
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O Kayabí é agora associado ao subconjunto VI, juntarnente com o
Apiaká, o Jurna, os dialetos Tupí-Kawahíb (Tupí do Machado, Pawaté, Wiraféd, Uruéwawau, Karipúna, A1nondáva e Tenharín), e o Parintintín. No
Kayabí, no Apiaká e no Parintintín o rnodo indicativo 11 é acionado nas prirneiras e na terceira pessoas. O Parintintín e o Kayabí possue1n prefixos correferenciais que ocorrern co1n nornes e co1n verbos intransitivos. Ern todas
essas línguas sao distinguidas tres forrnas de terceira pessoa: urna singular
1nasculina, urna singular fe1ninina e urna plural. 3 O Kayabí difere das de1nais
línguas desse subconjunto por possuir dois conjuntos de pronomes co1n essa
distin9ao, u1n na fala 1nasculina·e o outro na .fata fe1ninina. O Parintintín e o
Kayabí co1npartilhan1 u111 s·iste1na de partículas episte111icas corn fonnas cognatas que distingue1n o que foi atestado do que nao foi atestado pelo falante,
e1n associa9ao co1n um passado in1ediato, urn passado recente ou u1n passado remoto (Cabral, 2000a). O único exe1nplo disponível para o Apiaká é
compatível corn esse sisterna (de e-maIJWá) ra Pé 12 R 1-cortar nao-atestadopassado.recente/ 'voce foi cortado?' (Dobson, 1975, p.27, ex. 335b ).
CONCLUSA O

Os reajustes na classificayao interna da família Tupí-Guaraní apresentados aci111a decorrerarn do acesso a novos dados sobre línguas dos diversos
subconjuntos e tan1bén1 da considera9ao de elernentos gra1naticais que procura1nos coordenar corn os dados quase ·exclusiva1nente fonológicos utilizados na versao anterior. A árvore genealógica apresentada abaixo (Figura 1) é
um esbo90 do que poderiarn ter sido os sucessivos des1ne1nbran1entos da
fa1nília segundo algun1as reten9oes e algun1as inova9oes rnais notáveis. Entre esses fatores estao a 1nudan9a *ts > h (> • ) (que afetou todos os subconjuntos, exceto 11 e 111), a 1nudan9a *tf > h (> • ) (que afetou todos os subconjuntos, exceto 1, 11 e llI), a reten9ao do morfema específico de concordancia co1n o sujeito de pri1neira pessoa inclusiva dos verbos transitivos (nos
subconjuntos IV, VI e vrn, COJll residuo no 111, etn que está docutnentada
livre alternancia, exclusiva1nente nos verbos transitivos, entre os prefixos jae ti- nas constru96es penni ssivas, nas quais ti- aparentemente foi reanalisado
como contendo o clítico pennissivo t(a) -, cf. Anchieta 1595:23), os diferentes retlexos de *pwe de *¡}, 1nudan9as *o > a, *ii. > <:J~ e outros.
A bifurca9ao 1naior entre os subconjuntos I, 11 e lll por u1n lado e os
demais subconjuntos por outro lado coincide corn a distin9ao feita por Dietrich ( 1990) entre Iínguas meridionais e línguas a1nazónicas. Essa distin9ao

3

Esta distirn;ao ocorre também no Asuriní do Xingu, do subconjunto V.
.., . . ., 4
_,_,
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fo.i objeto da hipótese de Rodrigues (2000) sobre a migra9ao dos falantes das
línguas dos subconjuntos 1, 11e111 para fora da Atnazónia.
No Quadro 1 é apre·s entada a constitui9ao dos oito subconjuntos resultante dos reajustes apresentados e discutidos aci1na.
PTG

III

II

I

VII

VI

V

IV

VIII

Quadro 1: Nova constitui~ao interna da família Tupí-Guaraní

•
•

Ramo 1:

•
•
•
•

Guarani Antigo
Kaiwá (Kayová, Pai), Ñandeva (Txiripá), Guaraní
Paraguaio
Mbyá
Xetá (Serra dos Dourados)
Tapieté, Chiriguano (Ava), lzoceño (Chané)
Guayakí (Axé)

Ramo 11:

•
•

Guarayo (Guarayú),
Sirionó, Horá (Jorá)

Ramo 111:

•
•

Tupí, Língua Gerál Paulista (Tupí Austral)
Tupinambá, Língua Geral A1nazónica
(Nhe'engatú)

Ramo IV:

•
•
•
•

Tapirapé
Asuriní do Tocantíns, Parakana, Suruí (Mujetire),
Avá-Canoeiro
Tembé, Guajajára, Turiwára

'
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••

Ramo V:

Araweté, Ararandewára-An1anajé, Ana1nbé do
Cairarí
Asuriní do Xingu

•
•
•

Ramo VI:

•

Kayabí, Apiaká
Parintintín (Kagwahíb), Tupí-Kawahíb (Tupí do
Machado, Pawaté, Wiraféd, Uruewauwau, Atnondáva, Karipúna, etc.)
Ju1na

•

Ka1nayurá

..

Ramo VII:

l
~

•

Ramo VIII:

.

.:.:~J~

•
•
•
•
~

Wayampí (Oya1npí), Waya1npípukú, En1éri lIon,
Jo'é
Urubu-Ka'apór, Anan1bé de Ehrenreich
.......
.'
uuaJa
Awré e Awrá
Takunhapé
.

~-:>"L.
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TRONCO TUPI
Fan1 íl ia Tupí-Guaraní

Evidencias fonológicas e lexicais para o sub-agruparnento
interno Tupi-Guarani
Antonio Augusto Souza Mello

(Laboratório de Línguas Indígenas - UnB)

l.INTRODU<;ÁO

Este trabalho é un1 resu 1n o da tese de· dout9rado intitulada AEstuclo
1-1 istórico da Fa111 íl ia Li ngU ística Tupi-Guarani: Aspectos Fonológicos e
Lexica is @, elefenelida en1 111 an;:o ele 2000 na u ·niversidacle federal ele Santa
'
Catar ina (Me ll,o 2000), con1 a apresenta<;fío de alguns res;.i itaclos, con10 Llln
novo sub-ag rupa1nento interno das línguas Tupi-Guaraní (TG). Trata-se ele
un1 estuclo hi stórico-co1nparat ivo se!.!u inclo a 1netoclologia clússica da lingüística histórica, con1 ajucla de tecnología con1putacional que agiliza o trabalho
do con1parativista, principaln1ente quando se estú buscando correspondencias sonoras e seus respectivos exe111plos.
'

~

~

V

2. PASSOS SEGUIDOS DO MÉTODO COMPARATIVO ESTRITO

Segundo Ross & Durie ( 1996), o 1nétodo con1parativo no seu sentido
estrito segue os segu intes passos:
1. Detern1inar quai~ língua s constituen1 t11na fan1ília lingüística.
Para as líng uas da fa111ília TG, este passo já estava estabeleciclo antes
do presente trabalho . Con1 relac;ao a classificac;ao interna ele Rodrigues
( 1985), foi acrescentada ao estudo a língua dos índios Aure e Aurá (classificada e1n Mello 1996), e ret irada da classificac;ao a 1íngua Kokan1a, jú que foi
considerada en1 Cabral ( 1995) co1no língua nao classificúvel geneticainente.

2. Estabelecer possíveis cognatos.
Foi construído un1 banco ele dados lex ical para quarenta línguas TG ,
con1 1100 itens lexicai s do portugues a seren1 pesqui sados e1n cada unHl das
línguas TG. Para as línguas 1nelhor docu1ne11tadas, co1110 o Tupinainbá e o
Guaraní Antigo, be1n co1110 para a língua co111 que realizei trabalho de cainpo; o Guaraní Mbyá, o preenchi1nento dos 1 100 itens foi pratica1ncnte co111pleto. Mas para línguas pouco clocun1entadas, con10 o Guajá e o Ana1nbé, o
preench i111ento foi de no 1náxi1no cen1 itens. Na fa111 íl ia TG·, os cognatos sao
facil1nente reconhecíve is, 1nas para os cluvidosos o Wordsurv (Win1bish
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1989), u111 so ft\vare destinndo <l° análise hi stórico-cornpélrati va, pcnnitc testar
os possíve is cognatos e avaliar a Afor9a de cog1H19ao@de acorclo con1 o nú1nero de ocorrencins das correspondencias tono lóg icas no banco de dacios.
Forarn inseridos tocios os dados lexicais das 1ínguas TG colctnclos nesta pesquisa no rnóclulo Adatabase@ do Wordsurv.
3. Obter correspondéncias sonoras.
Esta ta re f~1 é tnrn bén1 bastante a uxi1inda pelo progran1a Worcl surv. !\o

cli!..dtar os dados no 1nódu lo Adatabase @. eleve-se rnanter ali nhaclas as correspondencias a sere1n con1paradas. O progra rn a cont~rá o nún1 cro de correspondencias e dirá e1n que ficha s (v irtuai s) encontrarcrnos exe1np los parn tais
correspondencias.
~

,

4. Reconstruir a proto-língua ancestral da fainília lingüística ern questño.
a) Reconstruir a proto-fono logia da língua, bascaclo nas correspondencias fonológicas obtidas en1 (3 ).
Tmnbérn fo i considerada aq ui a recon stru ~ao da proto-fonologia de
Lc1nle ( 1971 ), corn os acrésci rn os ele Rodri gues ( 1998).
b) Reconstruir os proto-1n orfe1nas, tanto paradig1nas rnorto lógicos
quanto itens lex ica is.
Co111 rela<;ao a este subpnssc\ Mell o 2000 de u urna considerávc l contribui~ao, au1nentando de 225 itens lexicai s rcconstruídos anteriorrn entc para
761 itens lcx ica is do Proto-Tu pi-Guaran i reconstru ídos. Quanto aos parad i~nu1s 1norto lógicos, o trabalho principal é o de Jensen ( 1997).

5. Estabclecer as inova95es (fono lógicas. lexicais. se1nanticas, 1nodo lógicas. n1ortossintáticas) con1 partilhadas por un1 grupo de línguas dentro da
1:1 111 íl ia .
Depois de estnbelec idos os cognatos. as correspondencias fono lógicas
e as reconstn196es lcxicais, fo i trac;ado o clcsenvolvin1 ento fonológico para
cada t1111 a das línguas TG. 1narcanclo as 111udan9as incondicionadas, e n1ostrando exe1nplos, bern co1no as regrns de rnudanc;a condic ionada e os respecti vos an1bicntes. As inovac;oes fonológicas forarn ressaltaclas, para scrcn1
tabuladas c111 (6).
Quando as inovac;oes lcxica is e se1n ünticas, para cada fi cha do banco
de dados fo i fe ito un1 cstuclo de isoglossas lex icai s. Marcando e!n un1 rnapa
as loca liza9ocs das línguas, os lexen1 as derivados da proto-língua. e as cliferencia95es lex ica is, fo i poss ível o tra9ado de isoglossas, e ass i111 estabe leccr

.'
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· grupos de línguas que cónservaram o item lexical. do Proto-TG, com as 111udan9as fonológicas .particulares de cada língua, e os grupos de línguas ou
línguas únicas .que sofrerain rnudan9a setnantica ou lexicais.
Quanto as mudan9as tnorfológicas e n1orfossintáticas, estas nao foram
objetos de estudo deste trabalho. Focalizando trabalhos nesta área (Dietrich
1990, Jensen 1989, 1997}, as evidencias e1nbaralham n1ais os possíveis subgrupos do que realn1ente ajuda1n. Quando elas fore111 1nelhor tabuladas se1n
dúvida serao tan1bé1n boas fontes de evidencia para sub-agrupainento interno
da fatnília.
6. Tabular as inova96es estabelecidas e1n (5), chegando á classifica9ao interna da fan1 íl ia.
.
.
O capítulo 2 da tese ·aqui resu1n ida (Melo 2000). é dedicado ao estudo
das n1udan9as fonológicas de cada língua da fa1nília. No capítulo 4 é feito o
estudo das isoglossas lexicais, e no capítúlo 5, intitulado "Ev iuéncias Fonológicas e Lexícais para Classiftca9ao 1nterna", sao fe itas as tabula96es quanto a estes dois tipos de niudan9a.
Quanto as n1udan9as fonológicas, os seguintes critérios fora1n usados:
a) Para 1nudan9as consonantais: enfraquecimento e apaga1nento de *p (p > h

> 0), 1nudan9a de *pw, 1nudai19a de*~, espirantiza9ao de *t, conserva9ao de

i

1

íi

*kw, rnudan9a de *k.i, queda de *?, queda ou n1udan9a de consoantes ftnais
(subdividido e1n: queda de *k etn posic;ao final, queda de *m, de *n e .*g etn
posi9ao final), queda ou 1nudan9a de

*JJ, queda de *r en1

1

posi9ao final, 1nu-

*tJ, 1nudan9a de *j; .b) Para 1nudanc;as vocálicas:
síncope de vogal e1n sílaba inicial ou nao acentuada, 1nudanc;a de *i, 1nudandan9a de *ts, n1udan9a de

9a de *a para e, 111ud ~nc;a de *e para i etn atnbiente

na\ acentuado, nasaliza-

yiio de *a e mudanya em i ou 1, mudanya de *u parf¿yl nudanya de *u para
a, 1nudan9a de *o para u, desnasaliza9ao, 1nudan9a de *a para a e 1nudanc;a
de *e para a.
Quanto ás diferenciac;oes lexicais, as tabula95es fora1n visualizadas
nos mapas com a sobreposi9ao, pern1 itindo obter alguns feixes de isoglossas.
Os seguintes critérios fora1n considerados na classificac;ao interna: 1- As
isoglossas isolam línguas e1n particular, 2 ·· As isoglossas isolatn o subgrupo
das línguas Guarani, 3 - As isoglossas subdivide1n o subgrupo Guaraní, 4 As isoglossas isolatn o subconjunto 1II de Rodrigues (Rodrigues 1985), 5 As isoglossas de1nonstram un1a coesao dos grupos a1nazonicos, 6 - As · isóglossas op6en1 os subconjuntos 1 ~ III de Rodrigues de utn lado e os subconjuntos amazónicos de .outro, 7 - As isoglossas isolan1 o subconjunto VT de
Rodrigues e 8 - As isoglossas ·d ividetn o subconjunto VIII.
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A partir das evidencias fonológicas e lexicais, podemos detalhar a
classifica9ao interna de Rodrigues, propondo principaln1ente a divisao entre
o Guarayo e o Sirionó (cada u1n e1n seu próprio subgrupo), algu1nas 1nudan9as no rearranjo das 1ínguas a1nazónicas, e a divisao do subconjunto VIII de
Rodrigues e1n .dois subgrupos. Foram propostos entao os seguintes subgrupos:
Subgrupo 1
Subgrupo VI
Ia.
Guarani Mbyá
Guarani Antigo
Guaran i Paraguaio
lb.
Chiriguano
Chané
lzoceño
le.
Guayaki
Id.
Xetá

Vla.
Asurini do Trocará
Suru í

Parakana
Vlb.
Te111bé
Vlc.
Tapirapé
Vid.
Asurin i do Xingu
Subgrupo VII
Ara,veté
Aure e Aura
Anambé
Guajá

Subgrupo 11
Sirionó
Subgrupo 111
Guarayo

Subgrupo VIII
Wayampí do Jarí
Wayampí do A111apari
Emerillon
Urubu-Kaapór

Subgrupo IV
IVa.
Parintintin
A1nundava
Urueuewauwau
IVb.
Tenharín
Karipúna

Subgrupo IX
Tupinambá
Língua Geral Amazónica
(Kokama)

Subgrupo V
Apiaká
Kayabí
Kamayurá

7. Constru ir u1n dicionário eti1nológico, apontanc!0 os en1présti1nos e 1nudancas se1nanti cas para o léxico da fan1íl ia (e~: ¡;3ca un1a das 1ínguas da fa1n í1ia).
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Talvez a 1naior contribuic;ao da tese de MeJlo (2000) seja a c·lassifica.c;ao interna ex posta.aci1na. Mas foi feíto ta1nbé1n neste trabalho un1 pri111eiro
esboc;o de dicio1iário eti1nológic0, no capítulo 3, Reconstru95es Lexicais e
Cognatos. Neste capítulo sao listadas setecentos e sessenta e urna reconstru96es lexi cais do Proto-Tupi-Guarani , con1 os respectivos
lexe1nas nas línguas
jJara que te1nos o ciado ern questao . No del inean1ento do vcrbete fora1n colocados prirnei rarnente os cognatos, resultantes das diferencia96es fonológica s
relativas aos processos hi stóricos de cada língua, e e1n segundo lugar as diferenciac;oes lexicai s. as vezes para grupos de línguas. Quanclo possívc l. os
e1nprésti1nos sao apontados e algun1as nu1dan9as se1nanticas sao explicadas.

i
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TRONCO TUPI
Farn íl ia Tupí-Guaraní

A codifica.;ao dos argumentos em Ka 'apor:
sincronia e diacronia
Beatriz C. Correa da Sil va

(Laboratório dcLínguas Indígenas - UnB)

1.INTRODU(ÁO
De u1na 111aneira geral, as lí nguas da fa n1ília Tupí-Guaraní apresentain
do is sistcn1as básicos de cod ifi ca~ao dos argu rncntos (Jens.e n. l 990a: 1998:
1999), un1 usado pelas ora96cs princ ipai s e (_)litro pelas o r~96es subord inadas. Cada urn desses sistc1nas ele cocl ilicac;ao vai 1narcar as rela96es sintáticas que se cstabelecc1n entre o predicado e o argu1nento por 1neio ele 1narcadores de pcssoa prcfixados ao verbo ou por 1ncio de prono1nes indepcndentes.
.
Nas orac;oes princ ipais, cn1 gcral ocorre un1 sisten1a cind ido de 1narca9ao de argu1nentos. condici onado pela el iferencia9ao rnorfológ ica dos predicados intransitivos e pela ex istencia de hicrarquia ele pessoa nos transitivos
(Jensen, l 990a: 1998). resultando en1 urn sisterna cn1 que se cod ifica o sujeito dos verbos transit ivos e dos intransitivos por rnei o de prc f'ixos pessoa is siste1na non1inativo-acusativo - e o objeto e o sujeito dos verbos desc ritivos
por 1neio de prefixos relacionais - sisten1a crgati\'O-absol ut ivo. Os pro110.n1es pessoa is podc1n co-ocorrer con1 os prcfixos rnarcaelores ele pessoa e con1
os relaciona is.
Quanto as orac;oes subord inadas, norrna liil cnte e las apresentan1 un1
siste1na crgativo-abso lutivo para o qual a hicrarquia ele pessoas é irreleva nte .
.J cnsen ( l 990a) reconstn1iu quatro conjuntos de prcfixos rnarcaclores
de pessoa para o Proto-Tupí-G uaraní. O co1~junto 1 é usado con1 verbos transitivos e intran siti o ati vo rcferinelo- e ao sujcito: o conj unto 2 indica o
gen itivo dos norncs e o objeto das posposic;:ocs. cxcetuand o-sc os casos ern
que sao co- referentes con1 o sujcito d8 orac;:ao, e ai nda e1n alguns casos con1
verbos transit ivos e intran itivos. O conjunto 3 sao rnarcadores corcferencia is usados co111 norncs. posposic;ocs e ve rbos: cnquanto o conjunto 4
sao fornHlS por/JJ/( f/7/eUlf que 0 CO ITClll CO lll verbos tranc:.:itiVOS.
En1 abrangente 8náli se das características e s ~ nrturai s da fan1í lia TupíGuaraní, .lcnsen ( 1999) considera a exi tenc;d de tres subcategorias verbais:
transitivos, intran sitivos ativos e intran itivos inativos. Estcs corresponderian1 aos verbos descriti vos e n1 o utras anú 1ises e (l acljct ivos en1 outras 1ínguas.
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Jensen ( 1990a) faz u1na aprecia9ao das 1nudan9as ocorridas no sistem.a
de codifica9ao dos argun1entos e1n algu1nas línguas Tupí-Guaraní, dentre
elas, o Ka 'apór. E, ei11 trabalho tn(lis recente (Jensen, 1998), postula quatro
categorias para as diferentes versoes do siste1na original de prefixos coreferenciais, classificando o Ka' apór con10 un1a língua e1n que houve co1npi eta eli1n ina9ao do sisten1a de prefixa9ao co-referencial.
De fato, o Ka'apór apresenta-se bastante 1nodificado e1n rela9ao ao
proto-sistema de cod ifica9ao dos argumentos. Com o intuito de apreender as
1nudan9as sofridas por esta língua ao longo do te1npo, será apresentada u1na
descri9ao de características esfruturais relevantes para a co111preensao do
siste1na de codifi~a9ao de arg u1nentos, considerando si1nultanea1nente aspectos sincrónicos e diacrónicos.
2. A LÍNGUA KA'APÓR

Na 1Í!1gua Ka'apór podetn ocorrer dois tipos de predicados: notninais e
verbais. Os predicados non1inais sao aqueles cujo núcleo é un1 no1ne e as
rela96es sintáticas entre este e o argun1ento se expressan1 por 1neio de prefixos relacionais.
( 1) ihe r-ury
(2) ihe r-akehar

' tenho alegria/sou alegre'
' tenho esposa/sou casado'

Os prefixos relacionais rnarcatn a ·rela9ao de dependencia de u1n detenn inante e o núcleo de un1 sintag1na, alén1 da rela9ao de contigüidade sintática do detenninante en1 rela9ao ao genitivo de un1 no1ne, ao núcleo de
u111a locu9ao pospositiva ou ao sujeito de u1na ora9ao no1ninal (Correa da
Si lv<l ~ 2000a; 2000b ).
Os predicados verbais pode1n apresentar verbos transitivos ou intransitivos co1no núcleo, e as rela96es sintáticas entre o predicado e seus argu1nentos se dao por rneio de prefixos pessoai s 1narcadores de sujeito afixados ao
verbo (Correa da Si lva, 1997).
Há nesta língua apenas duas subcategorias de verbos: transitivos e intransitivos, sendo os intransitivos inativos ou descritivos considerados co1no
parte da classe dos no111es (Correa da Si lva, 2000a; 2000b). Alétn disso, o
Ka'apór nao segue a regra geral das línguas Tupí-Guaraní para a codifica9ao
dos argumentos, apresentando um sistema notn inativo-acusativo de 1narca9ao de argu1nentos seja e1n ora95es principais, de gerúndio ou subordina~as
(te1nporais e/ou condiciona is).
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2.1. ORA<;ÓES PRINCIPAIS

O verbo Ka' apór, seja transitivo ou intransitivo', utiliza os prefixos
pessoais, confonne exemplos abaixo:
(3)
a-ho
'eu vou/fui'
ja-ho
' nós vamos/fomos'
ere-ho 'voce vai/foi'
pe-ho
'voces vao/foram'
o-ho · 'eles vao/foram'
o-ho
' ele vai/foi'

(4)

'eu o vi'
'voceo viu'
'eleoviu'
'nós o vimos'
'voces o viram'
'eu vLvoces'
'voce me viu'
'voces me viram'

a-sak ihe 0 -ehe
nde ere-sak
a' e u-sak 0 -ehe
jande ja-sak 0-ehe
pehe pe-sak 0-ehe
a-sak pehe r-ehe
nde ihe r-ehe ere-sak
pehe pe-sak ihe r-ehe

Nesta língua a hierarquia de pessoas nao é relevante, de fonna que os
verbos transitivos uti 1iza1n os preftxos niarcadores de sujeito en1 todos os
casos, nao ocorrendo a referencia ao objeto/paciente por 1neio de preftxos
relacionai~. Nos exe1nplos aci1na, os prefixos relacionais (r- ou 0-) aparecen1 apenas com a posposi9ao ehe, tnarcando a contigüidade ou nao do núcleo da locu9ao pospositiva.
Assitn, cotnpreende-se que sincronica1nente nao faz sentido considerar
a existencia de u1n sistema cindido para os verbos intransitivos do Ka'apor,
utna vez que os verbos desta língua sao facilinente identificáveis 1norfologica1nente, pois só eles poden1 receber os prefixos pessoais tnarcadores de
sujeito. Os prefixos relacionai s tornara1n-se, pois, privativos da categoría de
nao-verbos, isto é, das pospos196es e dos 1101nes, enquanto núcleo de predicado possessivo ( cf. exs. 1 e 2).
2.2. ORA<;ÓES SUBORDINADAS

En1 Ka'apór existe apenas un1a for111a de subordina9ao, utilizando a
partícula subordinadora rahéi. A natureza te1nporal ou condicional da ora9ao
é detenn inada pelo contexto. Cotn respeito a estrutura dos verbos, a ora9ao
subordinada nao é diferente da ora9ao independente.

(5)

aman 0 -pyty'u raha a-kekar ta a-ho
'se parar de chover, eu vou ca9ar'
345
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(6)

arnan 0 -pyty· u ka·a pe a-ho raha ·y
·a chuva parou quando cu fui pro n1ato ·

De acorclo co111 Jcnsen ( 1999). as orac;ocs subordinadas no protosiste111a Tupí-Guaraní utilizmn u111 siste1na ergati vo-absoluti vo seguido por
un1 sutixo 1noda l. Este varia grandc1nente nas diversas línguas e o proton1orfe1na *- V111V - -rV111 V ·subjuntivo· foi reconstruído por Jcnscn ( J990b).
Ern Ka ·apor, entretanto, o 1norfc1na subjuntivo jú nao é u111 sufixo
verbal , 1nas u111a partícula subordinaclora que ve1n posposta ao verbo da ora9ao subordinada (Correa da Silva. 1997), tendo sido o siste111 a ori ginal substituído por un1 siste111a no111inativo-acusati vo e111 que se utilizain os prefixos
pcssoais 111arcadores de sujeito aco111panhados ou nao dos prono111 es indepenclentcs.
2.3. ORA<;ÓES DE GE RÚN DIO

De acordo con1 a detini9ao de Rodrigues ( 1953), te111-se no gerúndio
doi s verbos expri1ninclo si1nultaneidade. finalidade ou ac;oes scqüenciais,
tcnclo os clois verbos o n1 cs1no sujeito. E111 Ka·apór, o gerúndi o se cxprcssa
da 111es111a fo nna que as de1nai s orayoes. utilizando u1n siste111a 110111inativoacusativo. As orayoes de gerúndio que indica111 sitnultane idade de ayao aprcsentain a n1cs1na estrutura da orai;ao subordinada. con1 a partícula subordinaclora ra/J(/.

(7)

a-ho a-j yngar ihe a-ho rahñ
·cu fui cantando·

(8)

ihc a-hyk a-jur nde r-ehe a-sak ta
' eu vi 111 pra te ver·

(9)

a-ho ihc kupixa pe jua r-che a-sak a-pukái i-pe ' y
· eu fui na ro<;a. vi Joao e o chan1ei ·

No siste111a Tupí-Guaraní original. o gerúnclio é indicado por u111 sufixo, que nao 1nais ocorre e111 Ka ·apór. Os verbos intransitivos uti 1iza1n un1
conjunto próprio de prefixos. que indicatn que o suje ito dos dois verbos sao
co-referenciais (Jensen, l 990a), ao passo que os verbos tran siti vos vcn1 precedidos por un1 non1e ou de un1 prefixo do conjunto 2. referindo-sc ao objeto. Na 1íngua Ka 'a por. entretanto, sao uti 1izados os lllCStllOS prclixos pessoais que nas ora9oes independentcs.
3. PREFIX05 PESSOAIS E PRONOMES INDEPENDENTES

.•
.

.

.
l

•

i

.

•

J

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

No que diz respeito aos conjuntos de prefixos reconstruídos por Jenscn ( 199 0a~ 1998. 1999). aprcsentados na Tabe]a l. l) Ka· apór sofrcu tuna
drástica redu<;ao. aprescntando apenas os prefixos do conjunto 1.
Conjunto Conjunto Conj unto
Con junto
Prono1ncs
111
IV
1
11
1ndcpcndentcs
1

13
12

2

23
..,
.)

aoro-

txé (r-)

\VI-

itxc

oré (r-)

oro-

ore'

.1aere-

jané (r-)

.1 ere-

né ( r-)

e-

oro-

1ane'
ene'

pe-

pé (r-)

pc.1e-

opo-

pc ... e

o-

i- ' ts- , t-

o-

-

Tabcla 1
Marcadores Pessoais do Proto-Tupí-G uaraní. confo nn c .lenscn ( 1999: 14 7)
Alén1 disso, esta língua perdeu a distin<;fio entre plural inclusivo e excl usivo, tenclo 1nantido apenas a tonna ja- · 1pr . E o· pre li xo 1narcador de
sujeito de terceira pessoa aprcscnta O alon1orfe f2f- para radicais COnl 1nais de
t11na sílaba cn1 nlternancia co111 ( 11- - o-). que sao usados apenas co111 rad ica is
1nonossi lábicos.
( 10)

o-ho

u-sak
0 -kutuk

' ele vai ·
·ele ve ·

'ele fura·

Quanto ao conjunto 2 . .lcn sen ( l 990a) li sta lo nn as iguai s aos prono1nes indepcndentcs do Ka · ~1pó:· con1 0 sendo os re fl exos ncsta 1íngua das proiü-ÍOfiTi HS apiescntndns ac i1na para este conjunto. ressa ltando que essas só
ocorretn con1 verbos intransitivos inativos e en1 to nnas resicluais. Entretanto.
do ponto de vista da econo1nia da anúlisc. parece tnais oportuno considerar a
nao existencia des te conj unto e111 Ka · apór. Ex iste nesta !íngua apenas un1
conjunto ele prono1nes: ihi!, ne, jane, pe, que sao os rcllexos dos protopronon1es indepcndentcs aprcsentados por Jensen ( 1999). alé111 das fonnas
de1nonstrativas utilizadas para tcrceira pessoa: a 'e e a 'eta. este con1 a partícula plura 1iz<tdora.
Os prono1nes indcpendcntes do Ka· apór sao uti1izados con1 verbos
transitivos, intransitivos e non1cs e poden1 co-ocorrer co1n os p'rcfixos rclacionais para fonn ar predicados no1ninais. Os · prclixos relac iona is nao sao
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prefixos pessoais e formam , ein realidade, um conjunto a parte responsável
pela reparti9ao da classe dos nao-verbos en1 tres subclasses arbitrárias.

(11) jane ok pe ja-ho
' nós vamos pra casa'
ne r-a'yr ihe a-pyhyk a-xo 'eu estava segurando teu filho'
ihe r-eo

' tenho

cansa~o'

Quanto aos conjuntos 3 e 4, nao ocorrem em Ka'apór. O conjunto 3
sao 1narcadores co-referenciais que substitue1n os do conjunto 2 nas orayoes
de gerlindio e o conjunto 4 ·sao fonnas que ocorre1n corn verbos transitivos ·
ern ora96es independentes quando o sujeito é prirneira pessoa e o paciente é
segunda pessoa.
4. OUTRAS MODIFICA~ÓES DO KA' APOR

As orayoes corn sintagn1a adverbial ou posposicional na posiyao de
tó'pico requeria1n, no Proto-Tupí-Guaraní, urn sufixo especial (-t) e un1 prefixo absolutivo do conjunto 2 (Jensen, 1999). Este sufixo cha1nado de circunstancial por Rodrigues ( 1981 ), nao ocorre ern Ka'apór, sendo utilizados
os prefixos pessoais verbais do conjunto 1. Contudo, u1n pequeno grupo de
verbos ainda 1nantén1 residualrnente a for111a circunstancial.
1

( 12)

ihe a-hyk
kwehe ihe a-hyk

' eu cheoue'i'
b
'ontem eu cheguei'

Corn respeito as norn inal iza96es, Jensen ( 1998) explica que e1n ProtoTupí-Guaraní todas erarn precedidas por prefixos do conjunto 2, ou por urn
norne referente ao objeto nos verbos transitivos. O Ka'apor, contudo, utiliza
os prefixos verbais do conjunto 1.
Ern verdade, dos cinc0 proto-1norfe1nas no1ninalizadores de temas
verbai5 reconstruídos por Jensen ( l 990b), apenas u1n foi encontrado ern
Ka'apor (*-tsab > -há- -iha). De acordo corn Jensen (1990a), a for111a-iha
substituiu a for-tna -a após consoante, deixando urna fonna residual corno
teste1ninho:
(13)

mani 'o sosok-a

' socador de 1nandioca'

Apesar de originalrnente ser um no1ninalizador de te1nas verbais, este
sufixo en1 Ka'apor tarnbérn é utilizado co1n nornes e niesmo con1 o subordinador raha. Talvez tenha ocorrido urna fusao <leste 1norfema indicador de
'circunstancia' como de ' agente'(*-ar) (Correa da Silva, 1997), fato é que,
3-+8

-.
.,
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atuahnente, este sufixo é utilizado para indicar, pelo menos, o instru1nento, o
processo e o agente.
(14)

·puku
petek
oho
usak

' comprido'
' bater'
'ele vai '
' ele olha'

puku-ha
petek-iha
oh o-ha
usak-iha

'comprimento'
' batedor (instrurnento)'
'ida dele (processo)'
' aquele que olha (agente)'

Alé1n disso, o prefixo *en1i- 'no1ninalizador de objeto', foi eliminado
em Ka'apor, restando apenas poucas fonnas cristalizadas:
( 15)

itni-' u ' comida, o que se come' (verbo - 'u 'comer' )
mi-rixo ' esposa, que se· faz estar co1n a gente' (v. -eko 'estar em 1novimento ' )

Para Jensen ( J990a), a perda deste prefÍxo é consistente co1n a perda
de outras fonnas de referencia ao objeto e1n u1n sintag1na verbal, pois esta
língua nao apresenta incorporac;ao nominal e nao há referencias ao objeto
nas fonnas dos verbos transitivos, já que houve a perda da regra de hierar•
quia de pessoa.
Mantiveram-se na língua os sufixos no1ninalizadores de predicados,
tanto verbais como no1ninais, e de comple1nentos circunstancias, *-ba 'e > 111e' e e *-tswar > har, respectivainente. Este últi1no, é usado co1n advérbios
e sintag1nas pospositivos.
( 16)

imemyr ym-me 'e ke te 'e mano
'aquele que nao tinha filho morreu'
kwaraxi pe ihohon-me'e u-hyk
'aquele que ia repetid.amente a lcoaraci chegou'
ka 'a pe-har
'aquele que vive no mato '

No que tange a reduplicac;ao monossilábica, aparente1nente nao é 1nais
produtiva, tendo sido encontradas apenas formas cristalizadas. De fato, Jensen ( l 990a: 148/9) assinala qee nenhu1na das línguas estudadas retiveram a
reduplicac;ao 1no11ossilábica, apenas a dissilábica e, aparente1nente, o significado das forma s residuais foi modificado para adequar-se ao significado da
ainda produtiva reduplicac;ao dissilábica.
( 17)

u-sa-sak
i-ho-hon

' (tentar) ver repetidamente '
' ir repetidamente'
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5. CONSIDERA<;ÓES FINAIS

Co1n base no ~x po sto acin1a. é possívcl representar de 1nancira esque1nática a di stribuic;:ao dos s iste1nas no1ninativo-acusativo e ergativoabsolutivo no Proto-Tupí-Guaraní e en1 Kn · apor de fo nna co1nparativa. confonne quadro aba ixo:
l .í11gua
PT( j

K

O rn<.;¡'io

Pri11c.
Subord.
( i1.:r.
Pri11 c.
Subo rd.
( i~r .

S. i111 ra11s.
1Hll1l 1
abs
ll0111 2
110 lll
110 lll
1101ll

S . trans.
110111 1 (;\ •I»
abs
abs
110111
110111
110111

S.

d~s1..:riti v os

ahs
abs
ahs
110111
11 Olll
110111

<>hjdo

abs( P' ·/\)
/\hs
abs
No111
Nom

Nom

Tabcla 2
Di stribuic;:ao dos siste1nas crl!ativo e 110111inativo
c111 Proto-Tupí-Guaran í e Ka' apó r
Onde 110111inativo rcfcrc-sc aos pretixos pcssoai s do 111 oclo indicativo
(a-. ere-) . e noniinativo 2, aos prefixos pcssoais do 1nodo gerundial (wi-. e-).
As orac;:oes principais da proto-l íngua sfio regidas pela regra de hierarquia
que va i detenninar se o suj cito (A) ou o objeto (P) vai ser exprcsso . Segundo
(Jensen, l 990h ), se o agente é h ierarquicainentc superior ao pac iente, o agente é expresso: se o paciente é hierarquica111cntc supe1'ior. e le é exprcsso.
V e-se. po is, que o Ka. a por utiliza · u1n sisten1a 110111 inativo-acusativo
e1n todos os casos, reservando os prefixos pessoa is 1narcadores de sujeito
para as orac;:oes con1 predicados vcrba is e os prcfixos relacionai s para as
orac;:oes con1 predicados no1ni nais. E1n ainbos os casos pode se dar a coocorrencia dos pronon1cs independentes.
Ass i1n, percebe-se que a 1íngua Ka · apór sofreu 111 udanc;:as pro fundas
ao longo do te1npo. que rcduziran1 sens ivelrncntc sua lnorfo logia. co111 a
cli1ninac;:ao de d iversos 111 orfcn1as, e a lte rarain sua s intaxc, tendo con1 0 resultado a sin1pli fi ca<;ao do s isten1a de codifícac;:ao dos argu1n entos. Ocorreu
nesta língua u1n a reorganiza9ao gcral do sistcn1a verba l. aco1npan hada de
un1a drástica redu<;ao dos afixos verba is e da substituic;:ao do gerúnd io, do
1nodo c ircunstancia l e do subjuntivo pelo indicativo, a c lin1ina9ao das con stru<;oes ergativas-abso lutivas e da hierarquia de pessoa.
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Verbos de atividades mentais em Ka'apór e outras
línguas da família Tup~-Guaraní
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Raimunda Benedita Cristina Caldas
Tabita Femandes da Silva

(SEDUC)
(SEDUC)

1 IN·T RODU(:ÁO · ·

O Ka'apór (fa1nília Tupí-Guaraní) distingue diferentes classes de verbos de acordo con1 critérios semanticos e niorfossintáticos. Há duas classes
de verbos que· se distingue1n por critérios se1nanticos e pela 1norfologia flexiona) que ·recebe1n: verbos descritivos e verbos nao-descritivos. Os descritivos recebe1n prefixos relacionais e os nao-descritivos recebe1n prefixos pessoa1s.
De acorde co1n o 11(11nero de argun1entos sintáticos que recebe1n, os
verbos do Ka'apór pode1n ser divididos e1n transitivos e intransitivos. Esses
últi1nos pode1n ser divididos e1n duas subclasses: os intransitivos descritivos
e os intransitivos nao-descritivos. Os intransitivos nao-descritivos podem ser
divididos em duas subclasses, de acordo ·co1n o nú1nero de argumentos sintáticos necessários: os intransitivos nao-descritivos 1nonovalentes e os intransitivos nao-descritivos bivalentes.

2.1 VERBOS INTRANSITIVOS NÁO-DESCRITIVOS BIVALENTES

Os verbos intransitivos nao-descritivos bivalentes possuen1 dois co1nplementos necessários: u1n sujeito e u1n complemento indireto. O comple1nento indireto de u1n verbo dessa classe é marcado pela posposiiyao
-ehé, que nesse caso associa-se ao caso relativo 'co1n.respeito.a /
em.relayao.a' (Rodrigues, 2000). Os verbos dessa subclasse sao verbos que
expri1ne1n atividades 1nentais (verbos de cogniyao, sensa9ao). 1

1

Dixon ( 1994: 122-123) sugere a expressao intransitivos estendidos para nomear os
verbos intransitivos co1n dois papéis nucleares, u1n mapeado em S e outro de algu1na
outra fonna, por ~xemplo pelo caso dativo, os quais chamainos aquí de intransitivos
bivalentes.

1

•
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Verbos intransitivos com dois cornplementos
'olhar, reparar, observar, vigiar'

-ma'2a

'ensinar'

-mu'2é
-jurujár
-putár
,
-parahi

'acreditar'
'gostar, ter.carinho, ter.afeto'
' ter raiva'

-pi '2á,

'pensar', 'lembrar'

.

-1na?a
O verbo ma?a pode significar o que em portugues é expresso por diferentes verbos corno 'olhar,' ' reparar', 'observa(, 'vigiar' .
1)

2)

lhe
lsg

né r-ehé
a-ma'2a
lsg-reparar 2sg R1-com.respeito.a
'eu a inda reparo em vocé '

pehe

kuña

2pl

mulher

r-ehé
pe-ma'2a
R1-com.respeito.a 2pl-observar
'vocés observarafn a ntulher'

r.x
IMPF
,
%.

PERF

-mu ?é 'ensinar'
pirá hikí-há
3) ihe t-a'2 in
ké
a-mu'.?é
lsg R4-menino AFT lsg-ensinar peixe pescar-NOM

r-ehé

R 1-com respeito a
'eu ensinei a pescaría de peixe para a crian9a' ou 'eu ensinei a crian9a a pescar'

4)

né
2sg

.

,

r-ehé
ké
pete-há
t-a'.? i n
re-1nu'2é
R 4-menino AFT 2sg-ensinar nadar-NOM R 1-com respeito a
'vocé ensinou como nadar a crian9a'

.,

-JuruJar 'acreditar', 'confiar'
5)

ihe
l sg

a-jurujár
1sg-confiar

6)

ihe
lsg

Tupa
Tupa

né
2sg

r-ehé
R 1-com respeito a
'eu confio em vocé'

r-eht!
a-jurujár
1
R -com respeito a lsg-ter.fé
'eu acredito em Tupa '
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-pi ?á 'pensar, le1nbrar'
7)

a?é

0 -pi ?á

.

3

3-pensar

ihe

r-ehé

1sg

R 1-cóm respeito a

'ela pensou em miln ' ou 'ela /embrou de mim'
8)

né
2sg

re-pi ?á
2sg-pensar

ué

0-ehé

r.l

2

R -com respeito a IMPF .
'vocé ainda pensa ne/e?' ou 'vocé ainda lembra dele?'
também

/

-parahi ' ter ra iva '
9)

10)

ihe

né

r-ehé

a-parah i

1sg

2sg

R 1-com.respeito.a
1sR4-ter.raiva
'eu estou com raiva de vocé'

né

re-parahi
2sg-ter. raiva

;

2sg

ihe

r-ehé

1sg

R 1-com.respeito.a

'vocé tem raiva de mim'

Co1no verbos intransitivos, os verbos dessa classe pode1n ser causativizados por 1n e io do 1n orfema mu---m- 'causativo'.
/

-parahi. 'ter raiva '
1 1)

né

re-parahi

ihe

r-ehé

2sg

2sg-ter. ra iva

1sg

R -com .respeito.a

' vocé

12)

ihe
lsg

a?é

ké

....

AFT

.)

1

tem raiva de mim >
;

a-m u-parah i
1sg-CAUS-ter. raiva

'vocé tem raiva de mim >

-pi. ?á 'pensar >
13)

,

ne
2sg

14)

a?é
3

;

;

re-pi ?á
2sg-pensar

né

ké

2sg

AFT

ihe

?im

,,

r-ehé

?i

1
NEG
l sg
R -em .rela9ao.a
'voce.... nao pensou em m1m
. '

-

;

/

-mu-pi ?á
3-CAUS-pensar

0

'ele fez vocé pensar'
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-sák ' ver
15)

,

.

a-sák
1sR4-ver

16)

né

ihe

2sg

Isg

r-ehé
a?é · 0-po
R2-mao
3
R 1-com respeito a
'eu vejo (a) mao dele'
ké

re-mu-sák

;

?i
AFT
2sg-CAUS-ver
PERF
' 'vocé me fez (enxergar)'

•

2.2 OBSERVA<;ÓES SOBRE A ·posPOSI<;AO -EHÉ

Em Ka'apór, a posposi9ao -ehé nao 1narca apenas co1nplementos indiretos obrigatórios de verbos intransitivos, 111arca ta1nbé1n co1nplementos
opcionais. QuandQ núcleo de um sintagma posposicional co1n fun9ao de
co1nple1nento indireto obriga_tório, -ehé exprime o caso relativo, mas e1n
outras situaiyoes pode expri1nir o caso locativo-instrumental:
-timón ' cuspir'
. 17)

a'.?é
3

18)

a'?é
3

ihe

r-ehé
1

R -LOC
lsg
'ele cuspiu em mim '

0-timón
3-cuspir

0-timón t-a'.2 in- ra'.2 ir
r-uá
3-cuspir R2-menino-ATEN
R 1-rosto
'ele cuspiu no rosto da criant;a'

r-ehé

R1-LOC

2.3 VERBOS NAO-DESCRITIVOS BIVALENTES EM OUTRAS
'
,
LINGUAS DA FAMILIA TUPI-GUARANI

Verbos intransitivos com complementos posposicionados sao encontrados em línguas dos demais ramos da fa1nília Tupi-Guarani, como atesta1n
os exemplos a seguir:
Ramo 11

Guaráyo
19)

a-mae
z-ezé
1-olhar
R2-em.rel.a
'eu olho em rela9ao a ele ' (Hoeller, 1932, p.106)

Ramo 111
Tupinambá
20) e-jemosaráj-'?urrie

sjé

r-esé
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2-brincar-NEG

1

1

R -em-rel-a
'niio brinque comigo! ', 'niio zombe de mim!' (Fig. 124) (Apud Rodrigues, 2000)

Ramo IV
21)

Te1nbé
a-puru-demo1nik
] -genéri co-entristecer

pé
23

n-ehé
R 1-em.rel.a
'estou pensando com tristeza em vocés' (Cabra l, notas de trabalho de catnpo)

Parakana
22)

;

;

a-1na? e
J-o lhar

ne
2

.

:'

;

0-mem.i.r-a

r-e

R 1-filho-ARG

R 1-para

'eu o/mi ¡.xira seufilho e' (Cabra!, notas de trabalho de campe)

Ramo V
23)

Asuriní do X ing u
Te-pyyru- 0

r-ee

a-yarika

R 1-em.rel.a
1-procurar
'eu procuro por meus sapatos' (Monserrat, 1999, p. 36)
1corr.-sapato-Arg

Ramo VII
25)

Kan1ayurá
toryw-a
festa-N

r-ehe
Rel-sobre
'narre sobre a festa' (Seki, p.45)

e-maneta
2sg-narrar/lmp

Ramo VIII
Jo 'é
a-ba~ee

dee
2

r-ehé
1-olhar
R l -em .rela<;ao.a
'eu olho para vocé (Cabra) 1999, notas de trabalho de campo)

3. CONCLUSÁO

Os casos de verbos intransitivos bivalentes com compl~mento posposicionado -- marcado especificamente pela posposi9ao -ehé -- fornecem
,indicai;oes de que os verbos que exprimem atividades mentais nas línguas
Tupí-Guaraní expressam seu complemento por meio de urna constru9ao
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obfíqua, como acorre com outros verbos do Portugues como gastar, lembrar,
pensar, ensinar, ter raiva, . olhar, entre 1nuitos outros. Os dados das línguas
Tupí-Guaraní aquí apresentados constituern també1n indica95es de que os
estudos co1nparativos sobre a família Tupí-Guaraní devem levar em canta
que essa classe de verbos intransitivos é um tra90 característico da gra1nática
dessa família lingüística e reconstruível para o proto Tupí-Guaraní.
A

,
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Família Tupí-Guaraní

A importancia da gramática do Siriono do padre Anselmo
Schermair para a lingüística comparativa Tupí-Guaraní
Wolf Dietrich

(Westflilische Wilhelms - Universitat Münster, Alemanha)

1.1. INFORMA<;óES SOBRE O SIRIÓN0 1
O Sirióno é urna língua Tupí-Guaraní muito pouco estudada pelos
especialistas da lingüística histórico-comparativa desta fa1nília. O número
dos falantes do Sirióno varia entre 400, segundo o Censo Indígena boliviano
de 1992 (Rodríguez Bazán 2000:133) e 1250 pessoas (cf. Fabre 1998':1163).
Fata-se na Amazonia boliviana, em várias províncias do Departamento do
Beni (cf. Queixalós/Renault-Lescure 2000, mapa "Lenguas indígenas de la
An1azonia boliviana"). Acentua-se, em geral, o nome da língua "Sirionó",
creio que por causa da confusao das línguas Guaraní bolivianas, que todas
sao paroxítonas, comas línguas Guaraní oxítonas da regiao paraguaia, sobretudo do guaraní paraguaio 1nesmo. Eu prefiro "Sirióno" nao somente pelo
fato de que o acento desta língua caí geralmente sobre a penúltima sílaba,
como no Guaraio, Pauserna e Chiriguano, mas mais ainda pela origem comum que tem este no1ne co1n ·o dos Chiriguanos. Sirióno e Chiriguano é o
1nes1no nome depreciativo, de origem Quéchua ( < chiri 'fria' e wanu 'esterco,
guano'), dado pelos incas aos agressores da fronteira oriental de seu império.
Os 1nes1nos siriónos cha1nam-se mia, isto é mby'a 'gente'. Fica, poré1n, inexplicada até hoje a 1nudan9a fonética de [coiri'gwano] em [siri'ono], 1nudan9a
explicável pela fonología do Sirióno mesmo, 1nas nao quando Siriono nao é
a autodetermina9ao da etnia.
...

1.2. ANTECEDENTES DOS ESTUDOS DO SIRIONO
. O Sirióno é u1na Hngua pou_co conhecida, apesar da existencia de
vários estudos isolados, praticamente, todos feítos por 1nissionários
(Schermair, Firestone, o casal Priest). E ao Padre Ansehno Schennair, da
ordem dos Franciscanos, que <levemos as primeiras descri9oes escritas, base

Estarnos. utilizando as seguintes abrevia9oes: * = forma reconstruída do ProtoTupí-Guaraní, chir. = Chiriguano, guar. = Guaraní Paraguaio, gyo. = Guaraio, si. =
Sirióno; CONFIRM = morfema de confirma9ao; DEM = demonstrativo; EXIST ~
existencial: FRUST = Predica9ao frustada; INTERR = interrogativo; NEG = nega9ao; PTG = proto-tupí-guaraní; PRET = Pretérito; PRO = pronome.
1

.

t

1

..•

1

Atas do I Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL

de ·1ninha contribui9ao.
O futüro padre da 1nissao boliviana nasceu en1 I 902
,
perto de Linz, na Austria, fez seus estudos de teologia e1n Salzburg e, a partir
de 1929, trabalhou como 1nissionário em Ascención, quase a 1netade do ca1ninho entre Santa C ruz e Trinidad. Em 1949, publ icou, e1n La Paz, sua
gra1nática da 1íngua Siriono, que nao teve repercussao no inundo científico,
talvez porque estava destinada so1nente ao ensino dos n1issionários. Mas,
embora escrita por um 1nissionário, a gramática, com suas 430 páginas, conté1n riquíssi111a infonna9ao até para o 1ingüista de hoje .. Vou basear-1ne no
exe111plar da gramática conservado na biblioteca do Instituto Iberoamericano
de Berli1n .
Nao quero entrar aqui na discussao das iinperfei96es da descri9ao
fonológica e gra1natical do Padre. Ta1nbé1n nao posso discutir aquí o ,1 ' · : ·.
da minha interpreta9ao dos escritos do Padre. Etn 1952, o Padre Schermair
voltou pa ra a Europa, trabalhou em vários mosteiros austríacos, publicou
seus dicionários. e111 Innsbruck, a parte Siriono-Castelhana e1n 1957, a Castelhano-Siriono e1n 1962, u1n ano 111ais tarde publicou u1n pequeno volu1ne de
textos Siriono, textos que contém nao só frases relig iosas e cenas bíblicas
traduzidas, mas também textos originais da vida diária dos sirionos. Depois
de longa doencya, o Padre Schennair 1norreu en1 1973. Depoi s dele, Firestone
publicou sua tese de doutora1nento, nao sei se a versao inteira ou sotnente
urn extrato, sobre a língua Siriono etn 1965, um caderno de apenas 70 páginas, co1n pouca informacyao concreta sobre a estrutura da língua ao lado das
fórn1ulas tagmémicas. A situa9ao nao 1ne1horou corn a publicayao da
prirneira descri9ao tagn1é1n ica do casal Priest ( 1967). É verdade que nao
conhe90 seu dicionário de 1985.
1.3. O SIRIÓNO NA LINGÜÍSTICA HJSTÓRICO-COMPARATIVA,
O Siriono é u1na língua bastante di vergente das outras línguas TupíGuaraní quanto asua fonética e a1norfossintaxe,
fato que talvez tenha impe,
di do no passado o acesso ao estudo desta 1íngua. A classifica9ao das línguas
Tupí-Guaraní de H.odrigues ( l 984/85) é puram.e nte fonológica, sem incluir
aspectos gramaticais. Considerando o Sirio no, e1n meu intento de classifica9ao (Dietrich 1990) na base de dados extraídos so1nente dos dicionários do
Schennair, já que a inda nao conhecia sua gra111ática, eu cheguei a conclusoes
parciahnente precárias: Posso dizer hoj e que a gramática do Sirióno apresenta quase todas as categorías fundamentais das líng uas Tupí-Guaraní "puras",
quer dizer que é menos "extravagante" do que antes :;e pensava. Mas outra
vez, Cheryl Jensen, no trabalho sobre 1n orfoss iotax~ co1nparativa das línguas
Tupí-Guaraní (Jensen 1998: 493 , 577 anota9ao 3), 1nenciona o Siriono por
alto dizendo que e la nao dispoe de dados.
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2.1. OBJETIVOS DA COMUNICA<;ÁO
·Queria de1nonstrar aqui, na base da rnorfologia e da sintaxe norninal e
verbal , que o Sirióno é urna língua Tupí-Guaraní de pleno direito, que dispoe
de quase todas as fun96es gramaticais que caracterizam as outras 1ínguas
Tupí-Guaraní, cotno o Guaraio, o Chiriguano, o Caiová, .o Mbyá e o Guaraní
paraguaio. As divergencias com estas línguas estao em certas enormes
modifica96es semanticas do léxico e da sintaxe, como a perda da alternancia
preftxal t-, r-, h-, a extensao do uso dos suftxos nominais aspectuais PTG pwer, -ram para a expressao do tempo verbal, e outras.
O objetivo desta comunica9ao é apresentar urna visao geral do siste1na
pronominal e da sintaxe nomina• para fazer ver que as estruturas básicas do
Siriono sao as de u1na língi.la Tupí-Guaraní, embora se trate de u1na língua
Tupí-Guaraní peculiar. A inda nao será possível tentar chegar a u1na nova
classiftca9ao do Siriono dentrq do conjuntp das línguas Tupí-Guaraní.
2.2. O LÉXICO DE ORIGEM TUPÍ-GUARANÍ DO SIRIÓNO
Para facilitar o acesso aos que conhecem outras línguas Tupí-Guaraní,
vou apresentar primeiro exemplos representativos do léxico do Sirióno. A
análise comparativa dos lexemas exibirá as paralelidades e as divergencias
cotn as 1ínguas aparentadas.
Abrevia96es: * = forma reconstruída do Proto-Tupí-Guaraní, chir. =
Chiriguano, guar. =Guaraní paraguaio, gyo. = Guaraio, si. = Sirióno:

'Afiado' si. e-r7n1be - chir. háimbe - gyo. caimbée - guar. hain1be
'Agarrar, pegar' si. a-isi - gyo. ai-pycyk- chir. ai-pyhy
'Água' s i. i, e-ri gyo. , guar. y , chir. y
'Aldeia' si. tái - guar. tapyi
'Ave' si. gira 'ave, galinha' - chir., gyo. gwyra, guar. guyra 'ave'
'Bra90' si. liba - chir.jywa - gyo.jyba - guar.jyva
'Doente, doe119a' si. se rasi 'estou doente' - chir. che rásy - guar. che rasy gyo. che mbae ácy
'Frio' si . e-diisi 'frio' - ch ir. ri5ysa 'fresco' - gyo. royca - guar. ro'ysii. 'fresco'
'Grande' si. tuti (Schermair), tuci [tucy] (Priest) - chir. túicha - guar. tuicha gyo. túbicha
'Lua' si. tjasi - chir.jásy - gyo.jácy - guar.jasy
'Mao' si. e-o 'sua mao' - chir. í-po - gyo., guar. i-po
'Milho' sL· ibashi - gyo. abáchi - chir. awáti - guar. avati
'Olho' si. se resa 'meu olho' - chir. che résa - gyo. che réca - guar. che resa
'Outro' si. e-nonge 'outro, -a; seu innao, sua irma' (< irü + -nge < -ngwe/-kwe
'aquele que foi o outro'?)
'Pé' si. e-i 'seu pé' - chir. í-py - gyo., guar. i-py
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'Taquara' si. takwa - gyo., chir: tacuara - guar. takuára
si. a-noli 'bater, eu bati ele.' - ch ir. ai-nüpa - gyo. ai-nüpii - guar. ai-nupii
si. a-kwase, a-kwii 'chegar, eu cheguei' ·- chir. a-wiie - [gyo. aguai (are.)] - ·
guar. a-guahe
si. a-gidji 'descer, eu desci' - chir. a-gwéjy - gyo. a-guéjy - guar. a-guejy
si. a-tjin17 'esconder-se; desaparecer' - guar., gyo., chir. a-ñe111i 'esconder-se'
si. a-tjee 'falar, eu falei' - chir., gyo. a-ñee - guar. a-ñe'e
si. a-tjao 'fazer, eu fiz' - chir., gyo. aj-ápo - guar. a-japo
· si. a-tiii '1norrer, eu morri', que pode .corresponder a guar. ant. te'o, che re'o
'tnorte', chir. teo
si. a-mano '1norrer', e-1nano '1norte' - guar. a-n1ano, ·ch ir., gyo. a-111iino
si. a-seka 'procurar, eu procurei' - chir. a-éka - gyo. a-céka - guar. a-heka
si. a-íkwa 'saber, etJ soube' - chir., gyo. ai-kwáá - guar. ai-kuaa
si. a-tea 'ver, eu. vi' - gyo. a-cepja - ch ir. a-écha - guar. a-hecha.
É fácil ver que o Sirióno perdeu o fonema /p/ tanto na posi9ao inicial
como na 1nédia e que tetn o acento, etn geral, na penúlti1na sílaba da palavra.
Com isto observa-se que nao te1n a oclusao glotal /r:J, tra90 que tem e1n
comu1n co1n o Guaraio e o Chiriguano. Tan1bé1n nao apresenta a vogal central /y/ e, alétn disso, deslabializou o nexo /gw/- ern /g/-. Nao conservou
lexe1nas básicos, que existe1n na maioria ~as línguas Tupí-Guaraní, por
exernplo ta1nbé1n no Katnaiurá (cf. Seki 2000a: 462; 2000b: 570), corno
nambi 'orelha', onde tern isa, que corresponde a chir. apysa, guar. apysa
'ouvido'; nao conservou kuña 'rnulher' ne1n conhece o tipo guar. che
iernbireko 'esposa', n1as e1n a1nbos os sentidos se usa nindisi, de orige1n
evidente1nente nao-Tupí-Guaraní.

Neutros casos observa1nos 1na1s ou 1nenos grandes 1nudan9as se1nanticas e categoriais:
Si. in1a 'velho' e gyo. y111a 'gasto, velho', 1nas chi~ v1na, guar. y111a 'antes
(advérbio)'
si. a111ii 'divindade das chuvas, chuvas, águas, trovoada' - chir. ii111a 'nuve1n,
chuva' - gyo. an1ar, guar. an1a 'chuva'
si. e-rae '3 p-senda, atalho' - chir. tápe, r-ápe, h-ápe, guar. tape, rape, hape
'caminho' - gyo. per, pery, r-áper, c-áper 'caminho'
si. e-sHi 'bico das aves', gyo. chi 'ponta, bico, nariz' - chir. che ti, guar. che fi
'1neu nariz, bico'
si. e-tjaaki '3 p - chuva' - chir.gyo. iñ-liky - guar. iñ-akY 'está rnolhado'
36 1
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si. e-kin1bae '3 p-1nacho (de 1na1níferos)' - chir. gyo. kuimbáe, guar. kuiniba'e
'varao, homem., 1nacho'
si. e-ru '3 p-varao, homem, 1narido, pai' - chir. ché-ru, guar. gyo. che ru 'tneu
pai'
si. e-n1een1bi '3 p-grávida' - chir. méniby, gyo. mén?byr, guar. n'len1by 'criani;a
(da 1nulher)'.
·.
•
si. mokoi 'n1uito te1npo; vários, muitos' - chir. n1okwi, guar. mokoi 'dois'
si. e-rey 'parte 1nuito pequena de algu1na coisa, resto, sobejo, sobra' - chir.
che ráy, gyo. che rayr, guar. che ra'y '1neu filho (do ho1nem)'. A
palavra fica docu1nentada e1n Montoya com o signficado 'cosa
pequeña y tierna, se1nen virile, hijo'. No Siriono conservou-se so1nente
o significado priinário da 'coisa pequena (da que pode nascer o filho)' .
No
caso .de si. tenda 'sol, tie1npo' pr~cisa-se perguntar se reahnente se
.
trata da me.sma palavra que chir. gyo. ténda, guar. tenda 'lugar, assento'.
Esta1nos aqui, como e1n muitos outros casos, <liante do proble1na do grande
número de lexemas aparentemente de origem nao-Tupí-Guaraní. Pode ser
que ainda nao consiga1nos identificar alguns deles co1no palavras do TupíGuaran í, mas parece que muitos sao de origem alheia. Para dar só u1n
exe1nplo: O 'filho' e a 'filha' cha1na-se e1n Siriono se-riir1, palavra que nao
tem nada a ver com o guar. che ra'y, co1no acaba1nos de ver. Pode ser
palavra Tupí-Guaraní pela forma fonológica, que talvez corresponda a
palavra che riy 'sobrinho' atestada por Montoya ( 1640), mas nao é TupíGuaraní pelo conteúdo, já que inclui 'filho' e 'filha' nu1n 1nes1no lexe1na e,
além disto, independentemente da referencia a crian9a de um homem ou de
urna 1nulher.
A

3.1. OS PRONOMES PESSOAIS DO SIRIONO

Os prono1nes pessoais do Sirióno correspondem todos aos das outras
línguas Tupí-Guaraní, com algu1nas pequenas 1nodifica96es. Sao os seguintes (cf. Schermair 1949: 59-60):
1 p sg se
1 p pi incl ñande (... ha)
1 p pi excl ure (... ha)
2 p sg nde
3 p sg ae

2 p pi he
3 p pi ae (... ha).

A fonna he explica-se faciltnente a partir de co1nposi96es das fonnas
da 2 p pi, peje, com a do sg, como existem também no Guaraní paraguaio,
pende, pene. A aspirai;ao deve-se ao esfori;o de evitar o hiato ocorrido no
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momento do emudecimento do / p/. A 1naior inova9ao é a dos marcadores do
plural, -ha. O sufixo relaci.ona-se com chir., gyo., guar. pa 'todo, todos; co1npleto', mostrando a 1nesrna aspira9ao que o he anterior. Desta 1naneira
estabelece-se urna oposi9ao entre as fonnas sobre tudo da 3 p do singular e
do plural, oposi9ao desconhecida nas outras línguas Tupí-Guaraní. Só nas
expressoes nominais nao predicativas o morfema -ha pode faltar:
aba tu-re? ure.
'homem vinda-INTERR' 'nós excl',
'Quem viu?' 'Nós'.
Nas expressoes predicativas, o sufixo -ha segue o predicado:
ñande rasi-ha te 'estarnos doentes' - guar. ñande rasy-ite 'estarnos 1nuito
doentes'.
O morfe1na é!Ulnentativo e intensificador -ite das outras línguas TupíGuaraní generaljzou-se na sintaxe Siriono até perder sua fun9ao original.
Na combina9ao do.s pronomes pessoais com os sufixos locais, ou de caso, a
forma da 3 p ae se reduz a e ( cf. Schermair 1949: 60-66):

1) PTG *ece, r-ece, c-ece 'corn respeito a, por' (cf. Jensen 1998: 514-515)
si. se-rese, nde-rese, e-rese, ñande-rese, ure-rese, h-nese, e-rese ... ha
'comigo, por mirn' etc.
guar. che rehe, nde rehe, hese, ñande rehe, ore rehe, p ende rehe, hese·
kuéra
chir. ché-re, ndé-re, hése, ñandé~re, oré-re, pendé-re, hése(-réta).
Observamos que a forma da 3 p, Tupinambá sesé, Guaraní hese nao foi
adotada no Siriono, rnas que se generalizou o sufixo -rese. Por isto ternos
somente formas analíticas com -rese.

2) PTG *cuwi 'de, a partir de' (ideia da separa9ao)
s i. se-shi, nde-shi, e-shi, ·ñande-shi, ure-shi, he-shi, e-shi ... ha 'de rni1n'
etc. (separa9ao)
gyo. che-cui, nde-cui, ae-cui, ñande-cui, ore-cui, pe-cui, ae-cui.

3) PTG *pype 'em, dentro de'
si. se-hie, nde-hie, e-hie/e-ie, ñande-hie, ure-hie, he-hie, e-hie/-e-ie ... ha
'e1n miln, co1nigo (instru1nental)'.
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O significado 'instrumental' encontra-se tan1b~1n no Guaraio -pype e no
Tembé -pypé.
4) PTG *upi, r-upi, c-upi 'por meio de, dentro de urna área, segundo'
si. se-rui, nde-rui, e-rui, ñande-rui, ure-rui, he-ndui, e-rui ... ha 'segundo,
detrás de 1nin1' etc.
chir. ché-rupi, ndé-rupi, haé-rupi, ñandé-rupi, orérupi, pendé-rupi, haeréta-rupi 'por meio, através de, por causa de 1nim'.

'

5) PTG *pe 'a, para (local)' e *cupe 'a, para (dativo)'
si. se-he, nde-he, e-he/e, ñal?de-he, ure-he, he-he, e-he/e ... he 'a mim,
para 1ni1n' etc.
chir. che-we, nde-we, chúpe, ñande-we, ore-we, pende-we, ·chupe-réta.
Enquanto a maioria das línguas Túpí-Guaraní apresentam resultados
da confusa<? das duas posposi96es, o Sirióno nao 1nostra reflexo de *cupe,
mas só de *pe.
E111 princípio, a sintaxe dos pronomes pessoais em funyao de complementos de objeto direto é 1natéria da sintaxe verbal. Aqui vou dizer apenas
•
. . que o objeto da 3 p está se1npre incluído na fonna verbal, co1no nas outras
línguas da fainília: Anoii 'eu castigo/castiguei ele/ela', anofí.-ha 'eu castigo/castiguei eles/elas'; aíka, como chir. ajúka 'eu tnatei ele' etc. Nos outros
casos, antepoe1n-se os prono1nes de sujeito e de objeto ao verbo: nde se nofí.
'voce 1ne castiga', ainda que a posi9ao seja variável e até possa provocar
constru96es ambíguas: se gatobi nde ou nde se gatobi 'amo, gosto de voce'
ou ta1nbé1n 'voce gosta de mim'. Alé1n desta regra geral existe a constru9ao .
1nais gra1naticalizada das línguas Tupí-Guaraní que consiste na prefixa9ao de
a-re- para a 2 p dominada pela 1 p: si. are-nofí. 'eu castigo voce', ure arenoii-ha 'nós (cxcl) castigamo ~; voce', formas que correspondem a gyo. che
oro-nüpa, ore oro- niípil, chir. che ro- nupa, ore ro- nupii. (cf. Schennair
1949: 332, 335). Enquanto no Guaraio e Chiriguano o sujeito se expri1ne
sempre pelo prono1ne correspondente para precisar a fun9ao sintática, nao é
assim e1n Sirióno. A fonna correspondente a 2 p pi dominada pela 1 p, gyo. opa-, chir., guar. -po- (ch ir. che po-nupa 'eu castigo voces') nao existe e1n
Sirióno, 1nas usa-se ta1nbé1n urna fonna específica, ha-nofi 'eu castigo voces',
ure-ha ha-noa 'nós (excl) castigamos voces' (cf. Schermair 1949: 332, 335).
3.2. MARCA PESSOA·L DOS SINTAGMAS NOMINAIS

Cotno nas outras língu~s Tupí-Guaraní, os prono1nes pessoais das
prime iras e segundas pessoas marcam a pessoa gramatical que detenn ina o
sustantivo, geraltnente cha1nada de 1narca possessiva ou até de adjetivo
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possessivo (cf. Schennair 1949: 66-68). A terceira pessoa expri1ne-se mediante prefixos, *e- (> s- > h-) e i- ( cf. Jensen 1998: 559). A marca pessoal dá
fun9ao predicativa a constru9ao: si. se-kisitje 'tneu tnedo' ou 'tenho 1nedo' (cf.
guar. che kyhyje 'tengo desconfianza'), nde-rasi te 'voce está doente', ñanderesa te 'te1nos olhos, vista; podemos ver'. E1n Sirióno, o prefixo da 3 p é eem todos os casos: e-diisi 'faz frio', e-isa 'sua orelha, te1n orelha', e-resa 'seus
olhos, te1n vista', e-resa-ha 'tem olhos, vista', e-rasi 'sua doen9a, está doente',
e-ree 'sua do9ura, é doce', e-r.uba 'sua cara'. Como se ve, a alternancia
prefixal t-, r-, h- (antiga1nente s-, PTG *e-) nao funciona no Sirióno, já que,
e1n geral, nao ternos fonnas ne1n co1n· o prefixo t-, ne1n co1n h- ou s-,' 1nas até
na 3 p observamos a fonna gerieralizada r- ( cf. Schermair 1949: 24 e 67).
Diz o Schennair em várias ocasioes que a fonna predicativa co1n a inicial eé a fonna básica do sustantivo, o qual porélJ1 perde a m~rca pessoal nas
composi95es: e-ro '(sua) folha', '(te1n) folha', 1nas ibadeii ro 'a folha do
. 1nan1ao'.
Isto significa que a oposi9ao entre formas predicativas e formas que
1narca1n a contigüidade do substantivo determinado, posposto ao determinante, nao funciona e1n Siriono. A predicatividade é 1narcada pelo prefixo e-.
Porém, a alternancia original reaparece em vários lexemas com morfología
arcaizante co1no, por exemplo, taa 'arco' - se-raa '1neu arco', n1ia raa-ha 'os
arcos da gente', cf. chir. che-wrápa, guar. che guyrapa 'meu arco'; tata 'fogo'
- ñande-rata 'nosso fogo', n1ia rata 'o fogo da gente'. Reaparece também e1n
verbos co1n /s/- e /ti- inicial, que quando substantivados apresentam r-,
co1no, por exen1plo si. tata sendi te 'o fogo luze, arde' perante tata rendi, que
~ um sintagma nao-predicativo com o significado 'a luz/chama do fogo' .
Outros exe1nplos sao a-setJa.'eu abandonei ele/ela', perante e-nonge e-r-etja
'o abandono do irmao'; a-tea 'eu vi ele/ela', perante are-r-ea 'eu vi voce', aso
e-r-ea 'fui ve-lo', literalmente 'fui a vista dele' (cf. guar. aha ahecha, ch ir.
áha aécha 'fui - vi ele'; cf. Schermair 1949: 282). Evidencia-se assim a
conexao entre a morfologia do substantivo e do verbo.
A conserva9ao da oposi9ao entre a 3 p reflexiva e nao-reflexiva do
substantivo é mais um elemento tradicional da gramática do Siriono, elemento que tem em comum co1n a maioria das línguas Tupí-Guaraní e que se
perdeu somente em Chidguano, no Guaraní Paraguaio moderno e em línguas
gramaticalmente peculiares, como o Urubu-Kaapor ou em línguas de origem
nao-Tupí-Guaraní como o Guaiakí e o Cocama. Nos exemplos se ve outra
vez o r- inicial que se comporta como um alo1norfe do que os gra1náticos
antigos cha1navam a "rela9ao" do sustantivo (cf. Schermair 1949: 67):
e-irao 'seus vestidos dele' - u-irao 'seus próprios vestidos'
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e-o 'sua 1nao dele' - o-o 'sua própria mao', gyo. i-po - o-po
e-r-entii 'sua casa dele' - u-entii 'sua própria casa', gyo. c-etii - gu-etii
e-r-ie 'sua barriga dele' - g-ie 'sua própria barriga', gyo. e-ye - gu-ye
e-r-ibi 'o innao menor dele' - g-ibi 'seu próprio irmao menor', gyo. tybyr - gu-ybyr
u-si e-bite riki
3p refl-mae 3p-amar INTENS estar
'ele está a1nando sua 1nae'.

3.3. A FUN(:ÁO PREDICATIVA NOMINAL, AFIRMATIVA E NEGATIVA

Já disse1nos que a 1narca pessoal dá funyao predicativa ao no1ne: si.
nde turii nte 'voce é bom' - guar. nde porii, 'voce é bom', si. he neko ikwii nte
· fi 'vossa natureza 1ná INTENS FRUST', 'ai, que 1naus sao voces!', si. e-mise
nte 'está cheio' (Sch~rm~ir 1949: 314), fonna que corresponde a PTG *cynycém 'está cheio', Montoya ( 1640) hynyhe 'está cheio'.
De grande interesse é a forma da negayao no1ninal e verbal do Sirióno
-eii, -iii., -jii, -ii (Schennair 1949: 46-49: e-ru-ii 'está sem pai, nao tem pai', eturii-jii 'nao é bonito', oso-ii 'nao foi'), fonna que o Sirióno tem em comu1n
com o Chiriguano, o qual apresenta a, a (i-pukú-a 'nao é comprido', i-kawi-a
'nao é bom', o-e-a 'nao sai'). A1nbas as fonnas correspondem a PTG *eyni,
Kamaiurá e Tupinambá -eym, Guaraio, Guaraní Paraguaio, Mbyá e Caiová ey, (Jensen 1998: 600).
Parece que o Sirióno difere fundamentalmente das outras línguas
Tupí-Guaraní na sintaxe predicativa. Difere pela expressao da predicatividade existencial nao só mediante a simples marca pessoal do nome, mas
pelo uso muito 1nais freqOente, quase constante, de morfe1nas especiais que
significam 'existencia', 'estado', 'essencia' . Tais morfemas sao o verbo a-iko
'encontrar-se', conhecido ta1nbém noutras línguas Tupí-Guaraní, co1n o qual
se exprimem essencias, estados duráveis, qualidades essenciais: si. se hua
aiko 'sou baixo, gordo, redondo' - cf. chir. che che-apúa, e, alé1n disso, (e)riki, forma nominalizada do verbo a-siki 'sacar' (cf. chir. a-éki, guar. a-he/cyi
'sacar'): si. se hua riki 'há redondeza/gordura 1ninha', 'sou gordo'; nde ikwii
niki 'há maldade tua', 'voce é mau'; se se Casi-jo niki 'eu nao sou o cacique'
(Schermair 1949: 314). Porém, a forma 1nais freqüente é re, 1norfema que na
opiniao do Schennair ( 1949: 3 15) é um verbo defectivo. Eu acho, pelo contrário, que se pode tratar da posposiyao *(r)iré do PTG (Jensen 1998: 593,
cf. guar. rire, gyo. -re), tanto 1nais quando Schermair nos ensina que -re, que
é também morfema interrogativo, na 1nesma funyao que o -pa? do Guaraní,

366

l
1

1
1

1

Atas do I Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL

·Mbyá, Chiriguano etc., no sentido existencial se usa e1n geral co1n . as
partículas ka, de katu, e tjo 'so1nente, pois' (cf. guar., chir., gyo. -ño) para
diferenciá-Ia do -re _interrogativo: Trata-se, na realidade, da confinna9ao da
existencia do enunciado que, segundo Schennair ( 1949: 315), se usa para
acentuar o estado acidental, nao essencial :
si. e-oko te
ka
ko
-re
3 p co1nprido INTENS CONFIRM DEM EXIST
'isto, pois, está co1nprido'
Os ele1nentos e-riki e re também se co1nbinam numa mesma proposi9ao:
si. e-kwata
aro-nea
nte
e-riki -re
3 p-andar poder-NEG CONFIRM EXIST EXIST
'(a crian9a ainda) nao pode andar', lit. 'existe nao-capacidade (para) ela
andar'.
O -re existencial é u1n sufixo átono, co1no o -re interrogativo, ao passo
que o -re que significa 'seqüencia te1nporal', 'depois de', que ta1nbém deriva
de PTG *riré, é u1na posposi9ao acentuada.

3.4. OS ADJETIVOS E PRONO MES DEMONSTRATIVOS DO SIRIÓNO
A lista de demonstrativos que Schennair apresenta na sua gramática
( 1949: 68) nao pennite fazer-se urna idéia clara das fun96es demonstrativas
destas sete formas. Com a ajuda do dicionário (1957), cheguei seguinte
conclusao, que se orienta mais pelas rela96es genéticas das fonnas do que
pela sua semantica. Sao adjetivos e pro1101nes demonstrativos so1nente ko

a

'este, esta; isto', ake 'esse; aql!ele' e unki 'aquele': si. ko ras_i- gyo. ko mbaeácy, guar. ko n1ba'asy 'esta doen9a'; si. ko tjukwaake ko 'esta menina'; ake

iakwa 'esse, aquele rio', unki e-rentii 'aqueta casa'. No uso dos adjetivos
de1nonstrativos observa-se a freqüente repeti9ao do de1nonstrativo no final
do sintagma. Exe1nplos do uso dos de1nonstrativos como pronomes sao korese 'com este, com isto, por isto'; si. ii ndé 'depois disso', a mose 'naquele
tempo'; unki nentii 'casa daquele', unki mose '(n)aquela época'. Alguns dos
de1nonstrativos rnencionados por Schennair nao sao demonstrativos, mas
prono1nes locais (tradicionahnente "advérbios de lugar"): si. a-rui - chir.
kwá-rupi, guar. ko'a-rupi 'por aqui'; si. pe e-riki 'lá (ao longe) está' - guar.,
chir. (u)p ép e oi 'lá está'; si. ki e-kwiie nga ki 'ali chegam ali', 'ali estao
chegando'- chir. ki-á-pe o-wae, gyo. kje-rupi o-guahe 'chegain e1n alguma
parte'. o pronome local ki é tainbém prono1ne interrogativo, como seus equi-
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valentes nas outras línguas Tupí-Guaraní. O de1nonstrativo ake parece que é
composto dos pronomes a e ke.
A rnaioria dos de1nonstrativos e pronomes locais corresponde a
dernonstrativos do PTG, a PTG *ko, *ke, *alJ, *pe. PTG *(a)nio é urn
indefinido ern Sirióno; faltam *aipo e wii (Jensen 1998: 601-602). O
demonstrativo unk1 podia-se relacionar com PTG *wilJ.

J

,
,
•

3.5. OS PRONOMES INDEFINIDOS E INTERROGATIVOS DO SIRIÓNO
'l

Pronornes indefinidos sao e-rno, n1o 'outro, qualquer outro, algum' (cf.
PTG *an10 'qualquer, outro (invi·sível)', e-n10-éí 'nada' e kie-nda 'etn qualquer
lugar, onde quer que esteja, qualquer, algu1n'. Este últirno é composto do
pronorne ki, kie já conhecido e do sufixo norn inalizador locativo -nda (cf.
PTG *-tár (Jensen 1998: 594). Além disso, os nome n7ae 'coisa', aba
'homem, ser hun1ano' e n1ia 'gente' podern funcionar co1no prono1nes
indefinidos· de coisa, 'algu1na coisa', e de pessoa, 'alguém', 'a gente'. Estes
últi1nos entram também nas constru9oes interrogativas: aba tu-re? 'vinda de
quem existe?', 'que1n veio?'; n1ae e-siro-nde? 'o que é que roubaram?'.
Depois de vogal nasal o alo1norfe da partícula interrogativa -re é -nde, as
vezes -ñe. Mii 'qual?' é u1n adjetivo interrogativo que corresponde a gyo.
huma? 'qual': si. mii irenda-hie tjói-re 'em qual das canoas foram embora?',
ma-ndui te ñeenda he-tju-re? 'por qual caminho vieram voces?' Ma é a base
da co1nposi9ao de 1nuitos outros prono1nes interrogativos, como 111iin1 ... re?
' como ?.,
' n1ange
?' ma-j
- ·h 1
. ... re.'? 'd e on de?.,' n1a- mo... re.? on de, para onde.,
.
.
'? ' em quepa rte.,
?' nian1oje
- - . ... re.? quan d o.?' ,
nduz. ... re.? - guar. n1an10-rup1-pa.
nu1eréi.-nte-re? - ch ir. 111aera-pa? 'por que?' (cf. Schennair 1949: 69- 78).

•

4.1. A MARCA DA PESSOA GRAMATICAL NO VERBO
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O verbo Siriono apresenta algumas das estruturas básicas das outras
línguas Tupí-Guaraní, co1no a 1norfologia das pessoas, os 1nodos in1perativo
e optativo
que Schennair chama de "intencional", este último fonnado em
ta- e a voz reflexiva, cujo prefixo -di- corresponde ao *-je- das outras
línguas Tupí-Guaraní. Nao existe nem a voz recíproca correspondente em *jo- ne1n a causativa e1n *-uka-.
A forma simples, que 1nais exprime o passado do que um verdadeiro
presente, apresenta também suas particularidades, nas formas do plural
sobretudo:
a-noii 'eu o/a bati, surrei'
ere-noii 'voce o/a bateu, surrou'
e-noii 'ele, eta o/a bateu, surrou'
ñande-noii 'nós (incl.) o/a bate1nos, surramos'
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ure-noii 'nós (excl.) o/a bate1nos, surratnos'
he-noii 'voces o/a bateran1, surraran1'
e-noü ha 'eles, e las ola bateram, surrarain'.

Nas pri111eiras pessoas do plural e na segunda pessoa do plural o
Sirióno nao ten1 as fonnas específicas das outras línguas Tupí-Guaraní, 111as
usa apenas o pronome de sujeito. Na 3 p do pi. outra vez observan1os a
distin9ao do nún1ero, conhecida ta1nbé1n en1 En1érillon (cf. Dietrich 1990:
64-65). O prefixo e- da 3 p, ton1ado evidente1nente da categoría dos 1101nes,
falta etn geral con1 sujeitos no1ninaís, tra90 que faz pensar antes nas
co1nposi9oes notninais do que e1n forn1as verbais 2 (cf. Schern1air 1949: 184):
n?ia ke kwiíe ·
gente pois chegar
'a gente chegou'
karey hvase kuri ra
nao-índio chegar faz pouco PRET
'o Branco chegou pouco te1npo atrás'.

Ao lado da inovar;ao do prefixo verbal-110111 inal da 3 p e-, o Si rióno
apresenta tan1bén1, etn certos verbos, forn1as arcaicas ou "irregulares" e111 u-.
Este prefixo da 3 p é o conhecido das outras Hnguas Tupí-Guaraní (cf. Schern1air 1949: 279-288): u-kwa 'ele o evita, esqu iva', u-bi erese 'está pegado
a ele, o an1a, gosta dele', u-ii 'está de pé' e ta1nbén1 o-so 'foi, vai (e1nbora)'
perante a-so 'fui, vou (e1nbora)'.
·
A conexao do Sirióno con1 as outras línguas Tupí-Guaraní bolivianas
e, etn geral, cotn as 111eridionais (Caiová, Nhandeva, Guaraní Paraguaio,
Mbya) é evidenciada tatnbém pela existencia do infixo -ke- etn verbos cotno
a-ru 'eu trago, trazer', a-rao 'eu levo, levar' e a-reko 'ter, possuir' (cf.
Schennair 1949: 280). A fonna da 3 p destes verbos (e-ke-ru 'ele/ela o traz/
trouxe', e-ke-rao 'ele/ela o leva/ levou, e-ke-reko 'ele/ela o te1n/teve')
corresponde as fonnas guar. o-gue-ru, o-gue-raha, o-gue-reko, ch ir. gwé-ru,
gw-ráha, gvve-réko.
2

A nao-distinc;:ao entre verbo e sustantivo é evidente em muitos lugares. O que é
verbo com prefixos rnencionados vira sustantivo quando aparecer com as rnarcas
nomi nais: a-noa 'eu o bati, peguei' - se-noa 'meu bater' ou 'existe bater com respeito
a mim', isto é 'o fato de que eu peguei ele' ou 'o fato de que eles 1ne bateram'. Na 3 p
a identidade é completa: e-(jere 'ele/ela voltou' ou 'a sua volta', 'o fato de que ele/ela
voltou'. Uma traduc;:ao estrutura l possível seria 'existe volta com respeito a ele/ela'.
E-{jaaki 'o chover, a chuva, chove, choveu', 'existe/existiu chover/chuva'.
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A negac;ao do verbo como do predicado nominal se faz mediante o
sufixo -jfi, que corresponde ao a do Chiriguano e tem sua origetn certamente
no sufixo negativo nominal das línguas Tupí-Guaraní *-e'yni (cf. Jensen
1998: 546-54 7; Seki 2000: 338-342; Schennair 1949: 46-47, 117-118):
a-nofi-jfi 'eu nao o/a batí', ere-noii.-jfi 'voce nao o/a bateu, e-noii-jfi
'ele/ela nao o/a bateu' etc.
1

1

,
¡

A

4.2. OS TEMPOS DO VERBO SIRIONO

Em todas as línguas Tupí-Guaraní é difícil dizer quais sao os tempos
do verbo. A categoria do te1npo nao é urna categoria bem definida das línguas Tupí-Guaraní, oi1de sao mais importantes os valores aspectuais e modais, assinalados e1n geral por palavras independentes e partículas (cf. Seki
2000: 136). As relac;oes temporais do Siriono, se forem temporais, exprimem-se basica1nente por urna grande vafiedade de partíc.n~ Js uu 1norfemas,
ainda nao _bem conhecidas ou descritas. A forma simples do verbo exprime,
como já disse1nos, o passado experimentado até o presente do falante. O
presente atual outra vez se expri1ne por rneio de partículas. Neste quadro
destaca-se so1nente o futuro, que em Sirióno tem u1na única forma: e: fonnado pelo verbo e o sufixo -ra, sufixo que corresponde etimologicamente ao
sufixo -rfi do aspecto nominal destinativo das outras línguas Tupí-Guaraní e
que também se usa nos substantivos do Sirióno:
Si. ñeenda-rfi 'caminho que tem que s~r, que vai ser, lugar destinado para
caminho'
tjukwaake-ra '1no9a que será, aquela que (depois de certas cerimónias)
será cha111ada de moc;a'
tu-ra 'sua vinda futura, sua vinda que verificar-se-á, ele/ela virá'
a-tea-ra 'eu vou ver, verei ele/ela'
a-noii-nda 'eu vou bate-lo, surrá-lo' como
se-rasi-ra 'eu terei doenc;a, estarei doente'.
Nao existem formas correspondentes aos sufixos -ne e -ta das outras
línguas Tupí-Guaraní.
Paralela1nente, o sufixo -ke, que corresponde ao TG -kwe < PTG pwer ( cf. Jensen 1998: 510-511 ), se usa ta1nbé1n ern sintagmas verba.is para
marcar o passado:
Si. a-ika-ke 'eu o matei', igual aos sintagmas norninais do tipo tata-ke
'fogo apagado', ñeenda-ke 'caminho abandonado, cerrado' (cf. Schermair
1949: 38-39, 168-174).
Muitas vezes se usa um complexo ke ra, no qual a fonna ra parece
que nao é a mesma que o sufixo do futuro:

370

•

•

Atas do I E:ncontro Internacional do GTLI da ANPOLL

a-e-ke sera
1p-dizer-PRET 1p P.RON
'eu disse'.
4.3. NOMINALIZA<;ÁO

O sufixo -sa, que corresponde a Tupinambá -sar-a e guar. -hára, forma deriva9oes deverbais que designam o agente da a9ao mencionada no
verbo. Em Sirióno, ele é usado nao só para esta fun9ao (ira ao-sa 'trabalhador de madeira', cf. guar. yvyra apo-hára 'ide1n'), rnas també1n para a fun9ao
atributiva que, nas outras línguas Tupí-Guaraní, se expressa 1nediante -va'e, va. Este últi1no sufixo nao se transferiu ao Sirióno ou nao se conservou nele.
Mas o sufixo -sa se usa rnais além para a no1nii1aliza9ao do que é u1na
ora9ao subordinada nas línguas européias:
he-so-sa a~tjose-tjií.
cf. guar. pe-ho-ha nd-ai-pota-i
2p pl-ir-NOM 1p sg-querer-NEG
'o fato de que voces vao embora nao o quero', 'nao gosto de que voces
vao e1nbora' (cf. Schennair 1949; 212-222).

5. A POSI<;ÁO
DO, SIRIÓNO NO CONJUNTO DAS LÍNGUAS
,
TUPI-GUARANI

Resulta da nossa análise, do redescobrimento da grarn ática Sirióno do
Padre Schermair, que o Sirióno é rnenos divergente das outras línguas TupíGuaraní do que antes pensávamos. Tanto o léxico co1no a 1norfologia e a
sintaxe pronominal e no1ninal apresentam extraordinários paralelis1nos 1nateriais e semanticos. Em 1nuitíssimos casos observamos pontos de contato,
areais ou genealógicos, cotn as línguas Tupí-Guaraní vizinhas, o Guaraio e o
Chiriguano, 111uitas vezes tatnbém co1n o Guaraní Paraguaio, o Caiová e
Mbyá. Detecta1nos, porérn, ta1nbém cstruturas de co1nporta1nentos do Siri6no que divergem fundamentalmente da linha geral das línguas Tupí-Guaraní
e apóia1n a hipótese da origem alheia desta língua. Acho que precisainos
ainda de estudos 1nais aprofundados para podennos julgar a posi9ao do
Siriono na família Tupí-Guaraní. Talvez se trate de urna língua Tupí-Guaran í
com urnas evolu9oes internas muito particulares ainda, nao suficiente1nente
explicadas.
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TRONCO TUPI
Família Tupí-Guaraní
Nega~ao

e movimento do verbo na língua Tembé

Fábio Bonfi1n Duarte

(Universidade Federal de Juiz de Fora)

Este artigo exa1nina a realiza9ao da projei;ao de nega9ao, doravante
NegP, em ora95es principais da língua Tembé. O objetivo é descrever a estrutura morfossintática de NegP. e avaliar duas hipóteses: (i) se NegP é urna
categoria funcional co1n tra90 forte e (ii) se.Negº é formado pelo 1norfema
descontínuo {na- ...... 1 ••••• :j} sem a necessidade de u1n operador en1 sintaxe
visível. A pesquisa investiga ta1nbém a p9si9ao ocupada por NegP na orde1n
1inear da ora9ao.
Com base na avalia9ao das duas hipóteses acima, a análise tenta encontrar urna explica9ao para o contraste verificado em situa9oes como em
( 1) e (2) abaixo :
(l)

n-uru-zuka-:J
kwehe miar
NEG-12-tnatar-NEG
PASS
ca~a
'Nao matamos a ca9a naquele dia.'

(2)

*K...,vehe n-uru-zuka-j
NEG-1 2-matar-NEG
'Nao mata1nos a ca9a naquele dia.'
PASS

. .
miar
ca9a

a?e
mehe.
aquel e dia

a?e
mehe.
aquel e dia

O contraste aci1na deve-se a i1npossibilidade de a partícula kwehe ocupar urna pos i9ao aci 1na do verbo etn (2). A hipótese aventada é que essa
partícula nao cruza Negº c1n ora96es negativas.
Esse artigo está organizado da seguinte 1naneira: na se9ao ( l ), apresento a realiza9ao morfossintática de NegP; na se9ao (2), apresento os pressupostos teóricos do programa minimalista, baseando-tne, principal-mente,
en1 Chomsky ( 1995) e, na se9ao (3), tento buscar urna exp.lica9ao para o
contraste dos exe1nplos ( l) e (2), aco1npanhando proposta desenvolvida por
Zanuttini ( 1996, 1997).

1

l. REALIZA<;AO DA NEGA<;AO EM ORA<;ÓES PRINCIPAIS

Em Te1nbé, assim como em outras línguas da fa1nília Tupi-Guarani,
faz-se a nega9ao por meio de u1n morfema descontínuo. No dialeto Mbyá
Guaraní, por exemplo, esse 1norfema manifesta-se pelas fonnas: {nda- ....... i}
e, no Tetnbé e no Guajajara, pelas formas: {na- ........ -j}. O prefixo na- possui
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pelo menos duas formas que se alternam, dependendo d_o ambiente fonético
em que ocorrem:
(i) /n-/ ocorre antes de vogais:
(3)
ure
n-uru-zuka-j
12

NEG-12-matar-NEG
"Nós nao mata1nos"

(4)

ihe
n-a-zapo-j
NEG-1-fazer-NEG
1
" Eu nao fiz"

(ii) / na-/ ocorre antes de consoante
(5)
na-pe-sak-0
NEG-2PL-ver- NEG
"(Voces) nao virain"

As formas afirmativas correspondentes aos exemplos (3) a (5) acima
sao as seguintes:
(6a)

ure

uru-zuka

12
12-inatar
"Nós matamos"

(6b)

ure

n-uru-zuka-j

12
NEG-1 2-matar-NEG
" Nós nao matamos"
J

(7a)

ihe
a-zapo
1
l -1natar
"Eu fiz"

(7b)

ihe
n-a-zapo-j
NEG-1 - fazer-NEG
1
"Eu nao fiz"

(8a)

pe-sak

1

•

2PL-ver
"(Voces) viram"

(8b)

na-pe-sak-0
NEG-2PL-ver- NEG
"(Voces) nao viram"
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Ve-se, e1n (6a) (7a) e (8a), que as ora9oes afirn1ativas caracteriza1nse pela ausencia do prefixo na- antes do 1narcador de pessoa e pela ausencia
do sufixo -j após a base verbal. Já, o sufixo do 1norfe111a descontínuo {... -)},
apresenta a seguinte alornorfia: {-) - -$}. A ocorrencia de un1 ou de outro
n1orfe depende da base verbal ao qual ele se junta.
(i)
(9a)

a forma {.... ~j} ocorre quando a base verbal termina em vogal:
Pedro

u-zuka

zawar

o-ho

Pedro 3-tnatar on9a
" Pedro vai matar on9a."
(9b)

(ii)
(1 Oa)

n-21-zuka-j
Pedro NEG-3-matar-NEG '
" Pedro nao vai matar oni;a:"
Pedro

zawar

o-ho

on9a .

3-ir

a fonna {... -.ef} ocorre quando a base verbal termina em consoante:
Pedro

u-pyhyk

pira

o-ho

Pedro 3-pegar
pe1xe
" Pedro vai pegar peixe."
( l Ob)

Pedro

n-u-pyhyk-.ef

3-ir

p1ra

Pedro NEG-3-pegar-NEGpeixe
"Pedro nao vai pegar peixe."

.
J-tr
..,

o-ho

Alén1 do sufixo { ... -j}, verifica-se un1 outro: o sufixo {.... -k\vaw}, que
ta1nbé1n apresenta alternáncia condicionada por contexto fonético. Os 111orfes
sao {-kwaw - -waw}.
(i) a fonna -kwaw ocorre depois de vogal, conforme ( 11 e):
( 11a)
u-zuka
Pedro kury.

3-matar Pedro DISC
"Pedro 1natou (algo)."
( 11b)

1

n-u-zuka-j

Pedro

kury.

NEG-3-inatar-NLGPedro DISC
''Pedro nao matou (algo)."

..

ii

( 11e)

n-u-zuka-kwaw

Pedro

kury.

NEG-3-n1atar-NEG .
Pedro DISC
"Pedro nao mata 1nais (algo)." [Está incapacitado]
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(ii) a forma -waw ocorre depois de consoantes, confonne(l2c):
(12a)

w-esak

" .
.)-ver

" Pedro
( 12b)

Pedro
Pedro

kury.

Pedro
Pedro

kury.

DISC

ve (algo)."

n-w-esak-11 ·
NEG-3-ver-NEG

DISC

"Pedro nao ve (algo)."
( l 2c)

Pedro ktay.
NEG-3-ver-N EG
Pedro DI SC
"Pedro nao enxerga mais." [Está incapacitado]
n-w-esak-waw

Além da alternancia niencionada acim~,, ocorre tuna outra, de natureza
setnantica, já que os sufixos {-j - -.0'} e {-kwaw - -·wal-v} gra1naticalizan1
no9oes semanticas distintas. Por exernplo, as fonnas {-kwal-v - -·waw} , etn
(1 lc) e em (12c), indicam incapacidade física do agente e1n realizar a a9ao
expressa pelo predicado. Contudo, esse ingrediente se111antico está ausente,
quando a base verbal recebe os sufixos {-j - -.0'} , en1 ( 11b) e ( l 2b ). Devido
aos objetivos fixados e pela 1in1 ita9ao de espa90 desse texto, nao vou explorar e1n detalhe as nuan9as codificadas por essas fonnas, o que deixarei para
tuna outra fase da pesquisa.
2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Esse estudo to1na corno referencia o quadro teórico do prograrna mini1nalista [Chon1sky ( 1995)], que pressupoe, dentre outras coisas, que 1novi1nentos sao atra96es de tra9os e que o deslocarnento obrigatório de constituintes, ern sintaxe visível, é tin1a opera9ao de últin10 recurso para verifica9ao de trayos fortes . Consoante Chotnsky ( 1995 :3 84 ): "1nover F eleva F
tomando K co1no alvo apenas se F entrar nu1na rela9ao de verifica9ao con1
tuna subetiqueta de K ." Alía-se a essa hipótese a condi9ao de elo 1nínimo,
que preve que "a pode ser elevado ton1ando K co1no alvo apenas se nao
houver tuna opera9ao legítitna Mover f3 to1nando K corno alvo, en1 que f3
está 1nais próxin10 de K" [cf. : Cho1nsky ( 1995 :405)].
Assu111e-se, ainda, a existencia do critério-Neg, o qual preve que niarcadores negativos exiben1 tra9os 1norfológicos que precisarn de ser verificados contra o núcleo Negº da categoría funcion al NegP. O critério-Neg prediz
que :
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{13) O critério-Neg

(a) u1n operador-Neg tem de estar numa configuras;ao
com um núcleo Negº;
(b) um núcleo [Negº] tem de estar numa configura~ao
com um operador-Neg.

[Spec, Núcleo]
1

[Spec, Núcleo]

Consoante Zanuttini ( 1996, 1997), o trayo-Neg pode ser forte ou fraco. Quando Negº é forte, a verificayao realiza-se e1n sintaxe visível; quando
Negº é fraco, o tra90 é adquirido por coindexa9ao, isto é, por 1neio de concordancia encoberta, e1n FL. A autora afirma que é possível postular um,
operador nulo nas situa¡;oes e1n _q ue so1nente a cabe¡;a negativa emerge. E
isso o que explica o contraste entre a possibilidade de non licenciar u1n operador vazio SpecNegP_, e1n italiano, por oposiyao a lle, e1n frances, confonne
(14a-b):
(14)
(a) Gianni non há parlato.
(b) *Jean n' a parlé.
A existencia de trayos fortes em NegP desencadeia o 1novimento do
verbo para Negº, e1n línguas co1no o Italiano e o Portugues, en1 oposi¡;ao a
'
.
línguas como o Sueco e o Islandes. Os exe1nplos e1n (15) e (16) exemplificam a natureza de NegP nos dois conjuntos de línguas:

( l 5a)

(J 5b)

. (16a)

Línguas co1n traco-Neg forte
Nao matou nao. [Portugués]
Gianni non há parlato. [Italiano]
Línguas com traco-Neg fraco
Kopte
Jan
inte
boken. [Sueco]
Keypte
Jón
ekki
bokina. [Islandés]
Comprou
Joao
nao
o livro
"Joao nao comprou o livro."

E1n (15), co1no o tra¡;o Negº é forte, o verbo sobe até NegP. Por essa
razao, e1n portugues, o verbo vem no 1neio das partículas de nega¡;ao e, no
italiano, o auxiliar flexionado há ocorre e1n adjunyao a partícula non, em
Negº.
Já os 1narcadores negativos inte e ekki ocorre1n numa posi9ao posverbal e nao interfere1n no 1novi1n~nto do verbo de I para C. Zanuttin i ( 1997)
concluí que, e1n ( 16), o 1novi1nento do verbo é possível porque NegP apresenta o tra90-NEG fraco . Assim, os tra9os dos itens negativos sobem até Negº
na sintaxe encoberta para satisfazer ao critério-NEG.
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·3. NATUREZA FORTE DE NEGP EM TEMBÉ

Em consonancia com Zanuttini ( 1996, 1997), vou assumir que NegP,
em Tembé, consiste_de um marcador capaz de negar a ora9ao sozinho se1n a
necessidade de co-ocorrer com outros constituintes negativos. Urna propriedade n1otfossintática que esse núcleo exibe é o tra90 de nega9ao que, e1n
Tembé, rnanifesta-se na rnorfologia pelo morfema descontínuo na-... .. j }, e,
na sintaxe, caracteriza-se pela exigencia de o verbo se incorporar ao núcleo
de NegP.
Há línguas, entretanto, que se distinguem do Tembé por permitirem a
ocorrencia de outro constituinte negativo na ora9ao. No Frances, por exernplo, o marcador negativo ne- n~o nega a ora9ao Bozinho, pois necessita da
presen9a do constituinte pas para que a concordancia negativa se realize.
Assirn, a partícula negativa n(e) nao pode vir sozinha na ora9ao, conforme a
agrarnaticalidade da ora9ao em ( l 7b):
( l 7a) Jean n' a parlé pas.

(17b) *Jean n' a parlé.
Consoante Pollock ( 1989), os elementos ne epas sao constituintes de
urna categoria negativa que funcionarn como núcleo e especificador, respectivamente:
(18) •.•• [NEGP PAS [NEG NE[ ....
Desse rnodo, o núcleo ne- se origina ria proje9ao funcional abaixo do
IP e, depois de adjungir-se ao verbo, sobe para T.
Tomando por base a evidencia de que o rnorfema descontínuo nunca
ócorre após o verbo e assumindo os pressupostos da se9ao (2), vou argurnentar a favor de que o Ternbé é u1na língua ern que o tra90-NEG é necessariamente forte, haja vista que o verbo sempre se ir.corpora ao 1norfema descontínuo {na- .......-j} . Em rela9ao a satisfi19ao ao critério-neg, a língua Ternbé se
aproxima mais do Italiano e do Portugues, do que das línguas germanicas.
Na próxitna se9ao, investigo se a categoria NegP do Te1nbé dispoe de
urn especificador e um núcleo, corno o Frances, ou apenas de u1n núcleo,
corno o Italiano.
3. 1. NEGP E O D ESLOCAM ENTO DO VERBO EM TEMBÉ
Vou supor, entao, que NegP possui o tra90-NEG forte, que precisa de
ser verificado e apagado antes da senten9a ser enviada a Spell-Out. Vou
assurnir ta1nbé1n que a verifica9ao vai se dar por meio da eleva9ao do verbo
ern adjun9ao ao núcleo Negº. Corno urna primeira aproxi1na9ao, proponho
que NegP possua a configura9ao abaixo:

379

Atas do I Encontro Internaciona l do GTLI da ANPOLL

( 19)

NegP
/

\·
n(a)- \

Neo'
I:>
/
/

Ne<rº
I:>

\
\

VP

1

-J

Na representa9ao ern ( 19), a hipótese é que o prefixo n(a)- ocupa a posi9ao de especificador de NegP o sufixo -ja posi9ao de núcleo. Vou ad1n itir prel i111 inarn1ente que NegP seleciona VP con10 o set1 con1ple111ento. Nesse
sentido, para que a deriva9ao convirja, pri1neiro o verbo se eleva para NegP
para verificar o tra90 Negº, e sornente qepois é que ele sobe para Tº para
verificar o tra90 de tetnpo de TP. Nao obstante, en1 exerhplos corno en1 (20)
abaixo, eni que há urn NP visível na posi9ao de sujeito, vou ad1n itir que ele
ta1nbén1 precisa de se elevar para verificar o trai;o de Caso e o tra90-D de
TP.

e

(20)

ure

kwehe

n-uru-zuka:J

NEG-1 2-matar-NEG
PASS
12
'Nós nao 1natamos a ca¡¡:a naquele .dia.'

miar

a 'e mehe.

carya

aquele

día

Para que isso ocorra, o NP sujeito ure " nós" ten1 de passar antes pela
posi9ao de SpecNegP ern satisfa9ao a condii;ao de ele rnínirno, doravante
MLC, o qual preve que 111ovi1nentos curtos sao preferíveis a 1novi1nentos
longos [cf.: Chon1sky ( 1995)]. Nao obstante, essa posii;ao já ve1n preenchida
ern ( 19) pelo prefixo n(a)- .
Desse n1odo, se, ern ( 19), o 111orfe1na n( a)- realtnente estivesse en1
SpecNegP, a deriva~ao nao convergiria, já que o N P sujeito ure "nós [inclusivo]" teria de passar por cima de un1a outra posi9ao XP já ocupada, portante, un1a viola9ao ao MLC . Alén1 desse fato, se a configura9ao proposta en1
( 19) estivesse realn1ente cerreta, o verbo, ao subir na etapa segu inte da deriva9ao para verificai;ao do trai;o de ten1po, separar-se-ia do especificador de
NegP, resultando a senteni;a agrarnatical (21 ):
(21)

* ure

uru-zuka-j

kwehe

n- .... .

12
12-matar-NEG
pass
NEG
'Nós nao matamos a carya naque le dia. '

1111ar

a?e

mehe.

carya

aquele

dia
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A alternativa é, entao, propor un1a· outra configur.ayao para a proje9ao
NegP em Te1nbé. Nesta nova configura9ao, a hipótese é que o especificador
seja preenchido por u1n operador vazio e o núcleo Negº, pelo 1norfe1na {na..... -j} , co1no e1n (22):
.

(22)
TP

/

\
\

T
/

\

/

\

To
/ \
/ \
Kwehe

NegP
/

\
\

\
Neoo '
/

/

Neoº
o
/

\
\

VP

\

na-..... -J

A configurayao e1n (22) pressupoe que a partícula ten1poral ki-11ehe foi
inserida por meio da opera9ao juntar (1nerge) etn T, de fonna a disponibilizar
o tra90 de te1npo (+PASSADO). A vantage1n de (22) é que eta elimina os proble1nas levantados pela configura9ao en1 ( 19), pois evita a viola9ao ao MLC,
pressup5e incorpora9ao do verbo ao núcleo Negº, representado pelo 1norfe1na descontínuo, e pern1 ite urna posi9ao vazia para que o NP sujeito aterrisse
antes de subir para (Spec, TP]. Alétn do niais essa configura9ao estaría niais
de acordo co1n o que preve o critério-Neg. Por conseguinte, tanto o NP sujeito co1no o verbo incorporado a Negº pode1n subir ciclica1nente até TP, sen1
que a deriva9ao fracasse, confonne (20), repetido aqui co1no (23):
(23)
ure
n-uru-zuka-j
kwehe n?iar
a?e
mehe.
12
NEG-12-matar-NEG
PASS
'Nós nao matamos a ca9a naque le dia. '

ca9a

ele

día

3.2. A ORDEM LINEAR DE NEGP NA ORACÁO

Na seyao anterior, propus u1na deriva9ao na qua! o verbo atravessa
duas posi96es de núcleo, quais seja1n, o núcleo Negº para verificar o tra90 de
nega9ao e o núcleo Tº para verificar o tra90 de tempo. Subjacente a esta
análise, está o pressuposto de que TP ocorre nu1na posi9ao mais alta que
NegP e é constituído de u1n núcleo fonnado pelo verbo e pelo 1narcador
te1nporal kwehe. Nesta se9ao, procuro atestar a validade dessa proposta, ten-
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tando detenninar se a posi9ao que NegP ocupa na ora9ao é realmente aquela
proposta em (22).
Os dados indicam que o 1narcador de te1npo kwehe, na 1naioria dos
contextos listados, ocorre preferencialmente na posi9ao posverbal, nao importando se a ora9ao é assertiva, exernplo (24) e (25a), ou se é negativa,
exemplo (25b):
(24)
a-ha
kwehe ka?a
rup1
tazahu raikweramo.
1SG-ir PASS
mato
PSP
porcao atrás
"Eu fui pelo.1nato atrás do porcao."
(25a)

o-ho
kwehe a?e
zawar uru-w1,
3SG-ir PASS
3
on9a
12-PSP
"A on9a foi embora de nós."
(25b) n-oro-ho-j
kwehe h-aikweramo.
NEG-12-ir-NEG PASS
REL-PSP
" .... e nao fomos atrás dela."

Alérn dos exe1nplos (24) e (25), há ainda a possibilidade de o marcador temporal kwehe vir em posi9ao preverbal, quando a ora9ao é afirmativa,
conforme (26b) abaixo:
(26a) a-ha
kwehe ka?a
rup1
tazahu raikweramo.
mato
PSP
porcao atrás
1SG-ir PASS
"Eu fui pelo mato atrás do porcao."
(26b)

kwehe a-ha
ka?a
rupi
tazahu raikweramo.
PASS
1so-ir mato
PSP
porcao atrás
"Eu fui. pelo mato atrás do porcao."

Portanto, nas ora9oes afirmativas acima, ve-se a possibilidade de ocorrencia do marcador de tempo, em pelo menos, duas posi9oes: após o verbo
em (26a) e antes do verbo e1n (26b ). Contudo, a contraparte negativa de
(26b), em que o marcador temporal aparece antes do verbo, nao é possível,
confonne (2), repetido aqui corno (28):
miar
a?e
mehe.
(27)
n-uru-zuka-j
kwehe
NEG- 12-matar-NEG
PASS
aquele dia
'Nao matamos a ca¡ya naquele dia.'
(28)

*Kwehe n-uru-zuka-j
miar
PASS
NEG-12-matar-NEG
'Nao matamos a ca9a naque le dia.'

a?e
ca9a

mehe.
aquele dia
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. Observa-·se assi1n urna assimetria entre orac;oes assertivas e orac;oes
négativas no que se refere a colocac;ao do marcador kwehe. Combase nesses
fatos, constato que as orac;oes negativas acima pennitem apenas que kwehe
venha após o verbo, enquanto as afirmativas permitem a posic;ao preverbal e
posverbal, co1n nítida preferencia a esta última.
A i1npossibilidade de kwehe vir acima do verbo negado e1n (28) coloca um problema para a representac;ao e1n (22). Neta, assumi que TP cseleciona NegP, conforme:
(29) [TP

[T

kwehe ~NegP

[Neg [ VP

Como se ve, a representa~ao em (29) sugere que kwehe é gerado em T
pela operac;ao JUNTAR. Fica-nos, entao, a seguinte indagac;ao: qual a razao de
esse 1narcador nao poder vir acima do verbo ,em orac;oes negativas? A resposta a esta pergunta pode ser alcanc;ada, se, em vez de manter a configurac;ao e1n (29), assu1nimos urna outra em que NegP seja gerado acima de TP,
consoante (30) abaixo:
(30)

[ NegP [Neg [TP [ T

kwehe [vr

Com a refonnulac;ao de (29), assumimos que NegP c-seleciona TP. Se
esta proposta estiver correta, a agramaticalidade em (28) pode ser explicada
e1n termos de violac;ao ao MLC. Nesse sentido, em (28), o marcador temporal kwehe nao pode cruzar Negº, visto ser esta urna pos ic;ao preenchida lexicalmente pelo verbo n-uru-zuka-j e pelo morfema descontínuo.
4. CONSIDERA<;ÓES FINAIS
A análise mostrou que 1~egP ern Tembé possui trac;o forte. Esse trac;o
é verificado por 1neio da incorporac;ao do verbo, via 1novi1nento, ao núcleo
Negº, o qual é constituído pelo morfema descontínuo {na-/n- .. ........ -j}. Alérn
disso, NegP nao licencia um especificador e1n sintaxe visível, sendo essa
urna posic;ao vazia.
Verificou-se, ainda, que a partícula kwehe ocorre na posic;ao de núcleo
de T. A impossibilidade de ocorrencia dessa partícula em posic;ao preverbal
me forneceu evidencias e1n favor da hipótese de que o 1norfe1na descontinuo
de negac;ao, na Língua Tembé, é núcleo de urna projec;ao funcional mais alta
que TP.
A

5.

,
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Aspectos da fonologia da língua Tembé
Jessiléia Guimaraes Eiró

(Universidade Federal do Pará)

1.INTRODU<;ÁO
O Tembé é u1na língua Tupí-G.u araní que, segundo a classifica9ao de
Rodrigues ( 1985), associa-se ao ramo IV, junta1nente com o Tapirapé, o
Avá-Canoeiro, o Assurin í do Tocantins, o Suruí, o Parakana e o Guajajára. É
falada por cerca de 400 indivíduos que vivern as rnargens do río Gurupí, na
divisa dos estados do Pará e do Maranhao.
Este trabalho mostra de forma resumida algumas conclus5es apresentadas em Eiró (2001) sobre

(a) as unidades sonoras distintivas das palavras Tembé,
(b) as realiza9oes fonéticas de cada fonema, e
(c) os contextos fonológicos que condicionam essas realiza9oes.
Sao ainda mostradas algurnas diferen9as fonológicas entre duas variedades do Tembé, as variedades aqui chamadas 1e11, as quais se baseiam em
características fonológicas e estao relacionadas a faixa etária dos falantes.
Fazem uso da variedade 1, a r.1ais co!lservadora, falantes de faixa-etária aci- .
ma de 35 anos, enquanto a variedade.II é falada por indivíduos abaixo dessa
faixa etária.
2. DESCRI<;ÁO ARTICULATÓRIA DOS SONS
Os quadros l e 2 apresentam respectivamente as realiza95es fonéticas
dos segmentos consonantais e dos segmentos vocálicos da Língua Tembé,
rnostrando os pontos e modos de articula9ao nos quais tais realiza95es estao
distribuídas.
Glotal
Velar
Bilabial
Alveolar A/veopalatal
Oclusivas
su
t
kk,khkw '{
p pw
\

Africadas

so

d dj

su

ts

tS

so

dz

d3
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Fricativas
Nasttis

su
so
so

Flepe
Vibrtuite

so
so

Aproxinu111tes so

Internacion~I

do GTLI da ANPOLL

h

s
z

mm, mw n n, nj

IJ IJ,IJW

ñ

r
r

w

JJ J
Quadro 1: Quadro fonético geral dos seg1nentos consonantais

·Anterior
Fechada

1

liJ li 1 lj l lj

Central

1

l

.'

Posterior
1

ri 111 ?1

(uf (u l l!!I
~

Alta
A berta

Fechada

1

IIJlfl r:lJ 1rh1

II-.Jl~l 1~ 1

1u1

(el 1~ 1

!al la?J (aJ

(o?) (o)

'ª?11ª1

lªl

Métlia

A berta

Baixa

l::>tl[gt)

(Al (Al

lctll~tl

1~ t ? 1

(e)

1gt 2 1

1
(E )

(a) [a

7

J lªl

2

l::>J (::> 1

Nao-arredondada
Arredondada
Quadro 2: Quadro fonético geral dos segmentos vocáltcos

-

3. FONOLOGlA SEG MENTAL

Nesta se9ao sao apresentados os quadros 3 e 4 constituídos pelas unidades sonoras distintivas das palavras Te1nbé e alguns dos exe1nplos que
comp6e1n o banco de dados da Língua Tetnbé utilizado e1n Eiró (2001 ).

Sitnples

Labia is

Alveolares

Velares

/p/

!ti

/k/

Oclusivas surdas

]86

1

Glotais
/?/

1
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Labializada

.

.

Oclusivas sonoras

/kW/
/di

Fricativas

/hl

/si

.

Simples

lnl

/mi

/TJ/

Nasa is

Labializada

ITJ wI
, Ir/

Flepe

lwl

Aproximante

Quadro 3: Quadro fonológico dos segmentos consonantais

/i/

/u/

/i/
l a!
/a/

/o/
I r. /
Quadro 4: Quadro fonológico dos segmentos vocálicos

l. 1 EXEMPLOS DE SEGMENTOS CONSONANTAIS

[p]

[pa'ko]

'banana'

[pw]

[,pwiri'har]

'chinelo'

[t]

[,tu 7 '? i?]

' periquito'

[t S1

[,tS i' kwr,r]

' líqüido'

[k]

[ki ' haw]

'rede'

[kW]

[,k wara'hi]

'sol'

[kh ]-

[,ar. 1 'sak h ]-

'eu vejo'

[da' war]

'on9a'

[k,]

[,ac 1 ' ask,]

[ d ][z](dz]

[?]

[? i ?]

[ts]-

' líqüido'

[s]
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- [za' war]
- [dza' war] .
[tsu] - [su]

' espinho'
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1! ?)

[idar'?! ?rn,]

' sern dono'

fi l -

[du'kir] -

ll: 1

[du' kzr]

1! 1

'ª1-1

'º?'

[a,da??i ?' ?o?]

'eu choro'

'sal'

1o1

[wi,rihj 'no]

' de novo'

[t!rni 't! rn , ]

' planta '

1:) t 11:) 1

[nE' po t] - [nE 'po]

' tua rnao'

[h E 'ruwe ] -

' rn eu pai'

1 t1

[ª,1ngt ' no]

'eu (o)
mando'

IX

[hE: ' ruwX]

1~ J

[hu ' kª nª ]

º

'porta'

4. ALG UMAS DIFE RE N<;AS FO NOLÓG ICAS ENTRE VA RIEDADES
DIALET AIS DO T EMBÉ

Há que se di'sti nguir duas variedades principais do Te1nbé, com base
em característ icas fo no lóg icas. A variedade I é fa lada por pessoas de faixa
etária acin1a dos 35 anos e a variedade IT, por pessoas abaixo dessa fa ixa
etária.
A principal diferen9a fono lógica entre essas duas variedades reside no
fato de que as instancias do som [ d] da variedade II corresponde o so1n [z]
na variedade l . De acorde com o critério de ocorrenc ia 1nais ampla na escolha de un1 dos a lofones para representar o fo nen1a, postu lou-se o fone1na /d/
para a variedad e II e o fone1na /z/ para a variedade 1.
Va riedade 11
Id/ -7 ld3) - ld j 1- ldz) - lj )
- [d) - [z! I V _
!+anti
[+ alt)
ld3 )
[i,d 3:1:.w i ' har )
li,d j :1:. w i ' har)

Variedade 1
/z/ -7 [d 3 1- 1d j 1- [3) - 1j 1
- lzl I V _
I+ anti
1+ altJ
ld3 I
li,d 3:1: wi ' ha r e J
' flech ador '
ld j l

li,d j :i: wi' hare l

13 1

li,3l:wi ' hare J

1j 1

1i,j :i: w i ' ha r e J

[i,dzl: wi ' har l

1j 1

fi,j:t.w i ' har )

ld 1

[i,d :i:w i ' har ]

(z)

li,z:i:wi' har)

lz l

1i,z:i: wi ' ha r e)

li,d 3ar '?:; ? m , 1

ld 3 J

l,id3ar '?:;? m , )

li,d j ar'?;? m , I

ld j l

li,d j ar'?:;? m , I
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1

[dz]

[i,dzar' '.? ! '.?m,]
[3]

[,i3ar' '.? ! '.?m,]

[J]

[,ij~r' '.? !

[j]
[d]

[i,jar' '.? ! '.?m,]

[z]

[i,zar' '.?; '.?m,]

[z]

[,izar'?; '.?m,]

[d3]

[,id3i 'wa]

[d3]

[,id3i 'wa]

[d j]

[,id ji 'wa]

[d j]

[,id ji 'wa]

[dz]

[,idzi'wa]
[3]

[,i3i 'wa]

[j]

[,iji'wa]

[z]

[,izi 'wa]

1

'.?m,]

[i,dar' '.? ! '.?m,]

[j]
[d]

[,ij i '\ya]

[z]

[,izi 'wa]

'bra~o

dele'

,

,

[,idi 'wa]

1

!

Variedade 11
!di ~ UI _$,#

Variedade 1
lzl ~ UI _$,#

GJossa

[,ta' pu'kaj]

[,ta' pu'kaj]

'galinha'

[taj'hewa]

[taj'hewa]

'tia paterna'

Variedade 11
[d] - [dz] - [z] / n.d.a
. [,duka'har]
[,adc'.?'?~'

[ku'de]

?IJ ~]

Variedade 1
[z] - [d] / n.d.a
[,zuka'hara]

Glossa

[,azc'.?'?~'

'eu falo'

[ku'ze]

?IJ ,]

'matador'
'femea'

5. CONCLUSÁO
Foi mostrado que o Tembé possui 21 fonemas segmentais, 14 dos
quais sao fonemas consonantais e 7 sao fonemas vocálicos. Foi também
mostrado que a realiza~ao dos fonemas consonantais distribuí-se por cinco
pontos de articula~ao - bilabial, alveolar, álveo-palatal, velar e glotal - e
sete modos de articula~ao - oclusivo, africado, fricativo, nasal, flepe, vibrante e aproximante. Quanto as vogais, foi mostrado que as mesmas se
classificam em altas, 1nédias ou baixas, anteriores, centrais ou posteriores,
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sendo estas últimas arredondadas. Todas as vogais do Tembé manifestam
realiza~oes orais, levemente nasalizadas e laringalizadas. Foram também
feitas algumas obser.va~oes sobre d1feren~as fonológicas entre duas variedades da língua Tembé.
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MY HAMMOCK =1 HAVE A HAMMOCK
Possessed nouns constituting possessive clauses in
Emérillon (Tupi-Guarani)
Fram;oise Rose

1

(Université Lyon 11 -France, Lab. Dynamique du Langage, IRD)

This paper concerns· Emérillon, a language spoken only in French
Guyana by about 400 speakers who call it Teko. It belongs to the 8111
subgroup of the Tupi-Guaraní family according to Rodrigues ( 1984-85).
Very little work on the Emérillon language has been done to date: a short
grammatical sketch of the language (Maurel, 1998), two as yet unpublished
articles on its morpho-syntax (Queixalós, n. d.; Couchili, Maurel &
Queixalós, n.d.) and a qualifying paper on the phonology of the language by
the author of this paper.
This paper deals with a particular construction of Emérillon: the
predicative use of a possessed noun2 (person prefix plus a noun stem) to
constitute a possessive clause. The fact is that, in Emérillon, there. is no
morphological distinction between possessed nouns in argument function in
"ordinary " sentences and possessed nouns that constitute by themselves
possessive clauses.
(1) e-kija (Couchili et al.)
1sg/Il3-hammock
"my hammock" or "I have a hammock"
This topic is linked to the new analysis of so-called "descriptive
verbs" as a subcategory of nouns (called nominoids, Cf. Couchili, Maurel &
Queixalós), which implies analyzing the person marker as a possessive
prefix. The structure in (2) is therefore exactly parallel to the one in (1).
(2) e-kane?o
(nominoid)
(Couchili et al.)
l sg/11-fatigue
"my fatigue" or "I am tired" (i.e. I have fatigue).

1

1

francoise.rose@etu.univ-lyon2.fr
.
"Possessed noun" must be read as ",noun + possessive affix", as opposed to the
"genitival construction" i.e a noun modified by a full noun.
3
l sg/II means a- is a prefix of set II referencing l st person singular.
2

.

1
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l.

POSSESSIVE SENTENCES IN GENERAL LINGUISTICS
AND IN EMÉRlLLON:
Payne 1997 draws a quick typology of possessive clauses 1n the
languages of the world: "Languages usually employ existential and/or
locational structures to express the notion of possession. Occasionally
possessive clauses use a special · verb like "ha ve"." The following examples
show that the same copula in Estonian is used for existence (3), location (4)
and possession (5).
(3) laua-l on klaas piima
(Estonian, Payne 1997)
table:LOC be glass .milk
There is a glass of milk on the table.

raanzat
on laua-l ·
(Estonian, Payne 1997)
book
.
be:3sg
table:LOC
The book is on the table.

(4)

lapsel on
puma
(Estonian, Payne 1997)
child:LOC
be:3sg
milk
The child has milk. (lit: Milk is at the child)
(In this last sentence, the possessor is expressed as a location, but the word
order differentiates it from (4).)
(5)

Heine (1997) gives 8 different Event Schemas as sources for
predicative possession . Three of them are exemplified in Emérillon
·constructions.
The first construction contains a verbal predicate, and would fit under
the Companion Schema, whose Formula is "X is with Y", with the meaning
of "X has, owns Y" .
(6) a-leko kasulu
lsg/I-have (?)
necklace
I have sorne necklaces .
. Though in synchrony -leko can be translated with "have", Cabral
(2001) gives a nice analysis of the cognates of this form in TeneteháraTembé and in Jo'é. She analyses it as the causative-comitative form of the
verb "to be in movement".
(7) a-r-eká
(Cabral 2001, Jo'é)
e r-ú-0
1-C.COM-be.in .movement
l CONT-father-ARG
I have my father.
.) _
.,
"'9"'
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...

So the -leko in Eméri11on could be anal ysed the same way (eko being a
stem), with the meani'ng "to be with something", except that in a sync hronic
analysis, the causative-comitative morpheme seems to be -elo-.
We also fo und one sentence that embodies Heine's Goal Schema "Y
exists for/to X", a sub-type of the Existence Sche ma. This sentence with the
existential kob conveys a possessive meaning, the possessor being expressed
by the object of a postpositi on.
(8)

kob-a-zepe. id3u-pe kalakuli...

EXIST-a-but 3sg-POST money
despite the money he has ... (Litt: despite that there is money to
him . . .)
The third kind of Emérillon predicative possessive constructions
consists of a possessed no un (person ma rke r + no un) by itself, as in ( 1) and
(2). S ince thi s is the most freque nt possessive construction in Emérillon and
typologically the most inte resting, we will now foc us on it.
The most obvious hypothesis on the semantic type of predication in
these possessive cla uses is to consider it as an existential predicatio n. This
analysis was proposed by Rodrigues for Tupinamba (2001) and Dietrich for
Tupi-Guaraní la nguages in general (2001 ). A strong argument in favour of
this existential inte rpretation is an interesting fac t about Jo'é, another TupiGuarani language. In Jo'é, a possessive sente nce consists most of the time of
a possessed noun followed by an existe ntial copula (Cabral, 2001).
(9) e
r-ú-0
(Cabra! 200 1, Jo'é)
l
CONT -fathe r-ARG
my fathe r
(10) e
r-ú-0
(i)tfá (Cabral 2001 , Jo'é)
l
CONT-fathe r-ARG
EXIST
I have a fathe r. (lit. M y father ex ists.)
The diffe re nce between the Jo'é construction and the Emérill on one is
that the ex istential meaning that we presume in these sentences is expressed
overtly by a copula in Jo'é, which is not the case in Emérillon (although we
will actually see a case where it appears).
In line with Heine's typology, my hypothesis would be that it is eithe r
the Geniti ve Sche ma "X's Y exists" o r the T opic Schema "As for X, Y
exists. ", both being sub-types of the Ex istence Schema.
39-l
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The important point is that, as far as I know, it is typologically really
uncommon to have an existential predication without any existential verb or
copula (that is to say to have just "N" as a sentence for "there is N"),
especially without a locative constituent. Tupi-Guaraní languages display
thi s rarity. Before dealing with the absence of a ~opul a in thi s structure, Jet
us look at thi s construction in more detail.
2.

PREDICA TE NOMINALS:

An article by Couchili , Maurel and Queixalós on the lexical categories
in Emérillon has establi shed that th~re is a clear distinction between nouns
and verbs. The main d.ifference .is that nouns have the vocation to be used as
arguments (i.e. they can be used as such without any modification), whereas
verbs have the vocation to be used as predicates. In the following example, kulug and -ifíuÑ are verbs, zetug a_nd kuku are houns.
( 11 ) zetüg o-külüg
o-íñuN
kuku-pope
sweet.potato 3/I-grate 3/I-put manioc.beer-POST
She grates the sweet potatoes and puts them in the beer.
For Tupi-Guaraní spec ialists: note that nouns in Emérillon do not take
the - a suffi x when used as core arguments. The use of this -a varíes among
Tupi-Guaraní languages, and in sorne, it would make a difference between a
possessed noun used as an argument (marked with -a) and a possessive
predicate (unmarked), see for example Rodrigues 96.
And yet verbs can be used as arguments once they have been
nominalized through relativization:
_
( 12) o-kuwa-pa
o-mano ma¿A.
3/I-know-TAM
3/I-die REL
He knows the dead. (i.e. those who have died)
and nouns may be used as predicates when possessed:
( 13) i-•alü•-a-nam,
i-•alü•-ate
o-ma¿Á 0 -ehe.
3/Il-grandmother-a-SUB 3/II-grandmother-FOC 3/1-watch 3-POST
If she has a grandmother, her grandmother watches her.
(Here, the -a is made necessary by the subordination : i-•alu• by itself means
"she has a grandmother".)
These nominal predicates share the same T AM (Tense Aspect and
Mood) (14&15) and negation (16&1 7) as the verbs:
( 14) wane ma¿A za-ükü•-tal
apam-a-w1.
good REL indet/1-take-FUT fore igner-a-POST
We are going to take the good things from the foreigners.
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( 15) e-1-apO•-tal

•

4

l sg/l-LK -house-FUT
1 will have a house.
( 16) d-o-¿ u-•i

sautu
NEG-3/1-eat-NEG
salt
(S)he does not eat any salt.

( 17) d-i-kiya-•i

NEG-3/II-hammock-NEG
He does not have any hammock.
Vieira (2001) indicates that the predicate nominal in Mbya Guarani
keeps sorne nqminal syntactic properties:· this means that the noun has not
been verbalized. Here is an example of a nominal predicate modified by a
numeral in Emérillon:
( 18) ede mokQJl
de-1-api dJ
2sg/PRO two
2sg/II-LK-house
' .
You have two houses.
I

1 will assume for the time being that predicate nominals have both
nominal and verbal properties because their lexical category (noun) allows
them to be modified, whereas their function (predicate) makes them have the
same properties as verbs in a predicative function .
We must specify here that only possessed nouns consisting of a person
marker plus a noun can make a possessive clause, and that genitival
constructions (a noun modified by another noun) do not share this property
(since the possessed noun and the genitival construction do not have the
same structure ).

•

(Couchili et al.)

( 19) ti?iwan-a-kija

T. -a-hammock
T's hammock / * T has a hammock.
If one wants to introduce a full NP for the possessor, the possessive
clause will look like (20):
4

This l inking morpheme is used in front of sorne postpositions and nouns when they
are preceded by another no un or a prefix of set 11 ( lst or 211d person) in the same
constituent.
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(Couchil.i et al.)

(20) i-kija

ti?iwan ·
3/11-hammockT.
T. has a hammock.

This description raises two questions: the first one is the analysis of
the possessor NP's function (linked to the question of the predicate type).
Various analysis. have been made in Tupi-Guaraní linguistics: subject of an
intransitive predicate, subject of a transitive predicate, Head of a nominal
determinatioñ, adposition of a pronominal argument. ..) Given lack of time
ª°:d data, I will not develop this question here.
The second question is · the question of ·an existential predication
without copula. We can now return to it.
3.

EXISTENTIAL PREDICATIONS:

In arder to focus on the absence/presence of an existential copula, let
us compare Ernérillon with Turkish (as already done in Couchili, Maurel &
Queixalós). In both languages, the distinction between verbs and nouns is
blurred by the fact that both classes use the same person markers and that
possessed nouns as arguments (21) or in a possessive predication (22) share
the same inflectional affixes.
(Turkish)
(21) araba-m
car-lsg
my car
(22) araba-m var

(Turkish)

car-lsg EXIST
I have a car. (My car exists.)
(23) bir

arabavar
one car
EXIST
There is one car.

(Turkish)

Var is an existential copula, as shown in (23). In Turkish, a p0ssessed

noun needs this existential copula (var) to make a possessive clause,
whereas in Emérillon, the surface forms of possessed nouns and possessive
clauses look exactly the same. Within our existential hypothesis, this would
result frorn the fact that no copula is needed to express existence with
possessed nouns, a fact that is typologically rare. In Payne 1997, there is no
rnention about any existential clauses without a verb ora copula.
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(Even though uncommon, the absence of existential copula has. been attested
for Australian Ianguages.)
It is true that a zero copula is nothing exceptional, but in most cases,
thi s zero copula will occur in predications expressing the identity between
two arguments (equation, attribution or inclusion), rather than in existential ·
predications. The following examples show that in Russian the identity
copula is zero with proper inclusion (24) and attribution (25):
(Russian)
(24) /van professor.

,

l. teacher.

l. is a teacher

(25) Ona krasíva.
3sg/FEM
beautiful
She is beautiful.

(Russian)
í

We must insi.st than in Emérillon possessive clauses (and probably in
the other Tupi-Guarani languages), the predication is not attributive: in (26),
the relation between "me" and "fatigue" is not a relation of identity "be"
(even though it 1s between "me" and "tired" in EngJish, Portuguese or
French).
(nominoid)
(Couchili et al.)
(26) e-kane?O
lsg/II-fatigue
"I am tired" (i.e. 1 have fatigue).
Semantically, the relation is one of possession "have", which is more
obvious in (27) where there is no possible attributive interpretation even in
European languages.
(27) e-kija (Couchili et al.)
l sg/11-hammock
"I have a hammock"
Our hypothesis is that there is a covert existential meaning in
possessive clauses in Emérillon, but is there any overt existential verb or
copula in non-possessive clauses?

í

1

1

1

::J

4.

EXISTENTIAL PREDICATIONS IN NON-POSSESSIVE CLAUSES
In our corpus, existence is expressed by the use of kob (28), the basic
meaning of which is a distant location like the English there (29).

(28) kob

petum.
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EXIST cigarette
There are c igarettes.
,
(The location is backgrounded in this text: the speaker describes the
influence of "fore igners" on the community life. If a location were
expressed, it would be "here" or "in our village").
(29) kob amonam
olo-wüg-tal-e¿e.
there maybe
l excl/I-arrive-FUT-REP
W e will maybe go back there.

Up to this point, we have ·seen possessive clauses consisting of a ·
simple possessed noun with what we assume to be an existential meaning.
However, the Emérillon existential copula was not used in these sentences.

5.
A
POSSESSIVE
CLAUSE
WITH
THE
EXISTENTIAL
MORPHEME?
In fact, the corpus shows sorne examples of the ex istential kob plus a
possessed noun, with a possessive meaning. This is another strong argument
for the hypothesis that there is a covert existential copula in possessive
clauses consisting simply of a person marker plus a noun . This copula may
reappear under certain circumstances.
(30) kob-a-ite

e-bote-nam,

wil-a-kuwa e-ial

there-a-IRR l sg/II-1notor-if quick-a-IRR l sg/II-canoe
If I hada motor, my canoe would go fast.

o-ho.
3/I-go

Thi s reminds us of the fact that in sorne languages copulas may be
zero or optional in present or incompletive tense and then become obligatory
in past tense. In fact, when sentences 24 (proper inclusion) and 25
(attribution) are put in the past or the future tense, they indeed display then a
copula (3 1-32).
professor.
(3 1) /van budet
l.
be:FUT professor
l. will be a teacher.
(32) Ona byla
krasiva.
She be:PAST:FEM
beautiful
She was beautiful.
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In (30), kob could be sensitive to the irrealis TAM and/or the
subordination. Further data should be collected to confirm this hypothesis
and specify the contexts in which the copula can occur or must occur.

Summary:
);;i- Only possessed nouns (person marker plus noun) can function
as predicate with a possessive meaning.
);;i- We made the hypothesis that these nominal predicates are in
fact existential constructions.
);;i- With unpossessed nouns, the existential meaning is expressed
by the copula ·kob .
);;i- The existential copula kob may be overt also in possessive
clauses. What is still to b~ investigated is if the possessed
noun keeps sorne verbal properties when kob is present, or if
negation and TAM are taken over by the copula. Similarly,
the question is raised of whether we should posit a zero
copula in sentences like ( 1) and (2), or still think of them in
terms of "nominal predicate" ?
Further remark:
Queixalós (2001) notes that in Tupi-Guaraní languages nouns ~ave a
general propensity to function as prec:licate in semantically possessive
predications, a fact we nave illustrated here with Emérillon examples.
On the other hand, we said earlier that "descriptive" words (words
with adjectival meaning) were analyzed as nouns (nominoids) in Emérillon.
They share most of the properties of nouns, and precisely can easily
constitute a possessive clause when possessed (2).
These last two remarks make understandable how sorne propertyconcept words (adjectival meaning words) can be expressed by nouns in
Emérillon (we refer here to nominoids): they can easily constitute a
possessive clause, that is to say be used in a predication, one frequent use of
property-concept words.
ABBREVIATIONS:
3/1
ARO
C.COM
CONT
EXIST

FEM
FOC

person of set 1
argumental case
causative comitative
contiguous
existential copula
feminine
focalisation
3rd
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FUT
IRR

LK
LOC
NEO

PAST
POST
PRO

REL
REP
sg

SUB
TAM

future
irreal is
linking morpheme
locative
negation
past tense
postposition
prono un
relati vizer
repetitive
singular
subordinator
tense, aspect, mood
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TRONCO TUPÍ
Família Tupí-Guaraní

A nasaliza~ao em Nhandewa-Guarani 1
Consuelo de Paiva Godinho Costa

(UNICAMP)

INTRODU~ÁO

A discussao sobre a harmonía nasal do Guaraní (língua indígena sulatnericana do Tronco Tupi) já rendeu muitas págínas no meio lingüístico. A
grande maioria dos estudos usa como corpus básico de pesquisa o A vanheém
(Guaraní Paraguaio) ou o Mbyá. Esse estudo é urna tentativa de dar interpreta~ao diversa a esse fenómeno da fonología do Guaraní, tentando acrescentar
informa~oes d~ urna variedade do Guaraní (o Nhandewa) cuja harmonía
nasal possui sutilezas que podem elucidar um pouco mais a questao.
No rol das tentativas teóricas de interpreta~ao da nasalidade no Guaraní encontramos abordagens as mais diversas (Fonología Segmental, Lexical, Autossegmental. .. ) sendo alguns exemplos os estudos de: Gregores e
Suárez de 1967, Alberto Rívas de 1974, Kiparsky de 1985 e Piggott de 1992.
Me concentrarei nesse último, já que foi base para outros tantos estudos usando a mesma aborqagem teórica (a geometría de tra~os autossegmentais),
também
e também porque a proposta de Piggott nao se mostra suficiente
,,
para a interpreta~ao dos fatos encontrados no Nhandewa. E objetivo desse
trabalho, entao, verificar se é plausível adaptar a proposta de Piggott, proposta ess(l que se aplica a um dialeto Guaraní cujos fenomenos da nasalidade
sao diferentes dos que acontecem no dialeto Nhandewa-Guarani e, sendo
plausível, verificar quais as conseqüencias, isso é, quais ganhos pode trazer a
interpreta~ao dos fatos de harmonía nasal no Guaraní e quais (outros) problemas surgem quando resolvemos adotar essa nova proposta.
Além do próprio estudo de Piggott, uso como base desse estudo a crítica feíta a esse autor por D' Angelis ( 1998) que faz sugestoes aproposta de
Piggott para aplicá-la questao nasal do Kaingang (Macro-Je).

a

Piggott ( 1992):
Piggott considera, fundamentalmente, dois tipos de harmonía nasal existentes nas línguas do mundo, e esses dois tipos diferern no que diz respei1

Dialeto Guaraní dos índios do Posto Indígena Nimuendaju, município de Avai, SP,
estudado por mim desde 1998. Na escrita da língua indígena se grafa NhandewaGwarani, porém tomarei na forma mais usual na literatura
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to a quais segmentos sao transparentes ao espalhamento da nasalidade e
quais bloqueiam tal espalhamento. As soantes sempre sao alvos do espalhamento nasal e as obstruintes descontínuas tem dois comportamentos:
elas bloqueiam o espalhamento em línguas de um primeiro padrao (como a
Warao e o Capanahua) e sao transparentes ao espal~amento em línguas de
um segundo padrao de harmonía nasal (da família Tucano e da família TupiGuarani, como o Guaraní). Segundo o autor, essa diferen~a de
comportamento se deve ao fato de que o tra<;o nasal é, nos doi s tipos de
harmonía considerados, subordinado a diferentes nós.
Nas línguas que possuem o primeiro tipo de harmonía o tra~o nasal estaría subordinado a um nó denominado Soft Palate 2 (palato mole). Esse nó
SP, sendo um nó artic ulador, possui tra<;os monovalentes, ou seja, o u o fonema é especificado para SP contendo o tra~o nasal, ou é especificado para
SP nao contendo o tra~o nasal. O espalhainento da nasaE~d<le se daria pelo .
espalhamento de todo o nó SP e nao do tra<;o nasal semente, já que SP é
articulador. Por esse motivo, as obstruintes descontínuas (especificadas para
o nó SP sem o tra~o nasal) bloqueariam tal espalhamento. Para Piggott, isso
constituiría um princípio geral do modelo:

-:

"The Maxi1nal Application Principie (MAP)
If a rule applies to a featura a, the rule n1ust apply to the node ~
dorr1inating a, provided that ~ is an articulatu1 node." (Piggott,
1992:39).
Assim sendo, a harmonía nasal nesse tipo de língua é desencadeada
pe lo nó SP de urna consoante nasal que se espalha para todas as vogais, semi vogais e glides laríngeos, até que seja bloqueado por urna obstruinte descontínua, que já possui o nó SP inespecificado para nasalidade. Urna outra
coloca<;ao que pode ser fe ita combase nos apontamentos de Piggott é que se
a língua seleciona SP como nó articulador, entao essa língua apresentará o
contraste entre consoantes nasais e consoantes orais. ·
Diferente desse padrao de harmonia nasal, em línguas como o Guaraní
nenhuma das obstruintes bloqueia o espalhamento da nasalidade, ou seja,
elas sao transparentes passagem do tra~o nasal, porém nao sao alvo de tal
espalhamento.
Piggott explica essa varia~ao de comportamento no padrao de harmania nasal através da existencia de um outro nó que também pode subordinar
o tra<;o nasal, ao qual cha1n ou de Spontaneous Voicing (Vozeamento Espon-

a

2

Como já havia sido sugerido por Sagey em 1986 (cf. D' Angelis 1998).
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taheo). Esse nó SV é parte de todas as soantes (e", na verdade, um nome
alternativo para o trac;o .soante, já sugerido por Chomsky e Halle ( 1968),
como lembra o autor). Assim Piggott define o vozeamento espontaneo:
"Spontaneous Voicing (SV)
A vocal tract configuration in which the vocal cords vibrate in
response to the passage of air."
Piggott (1992:48)
Os itens lex icais abaixo .trans·c ritos mostram esse comportamento da
nasalidade e estao divididos etn dois grupos: o primeiro possui urna consoante nasal e o segundo possui urna vogal nasal acentuada. Essa diferenc;a será
explicada adiante quando apresentarei algumas sugestoes para que a propost·a de Piggott possa também ser aplicada ao Nliandewa.3 :
,.....,

[ küma' nda] "feij ao"
[ k ami ' d3u ] "canj ica"
,.....,
[ mandu' ? i ] "amendo im"
,......
[in-e 'mbu] " nhambu"

[a

[tl' ims 'm,......bi ] "meu filho" (p/ mulher)
,......

[pi 'ndo ] "palmeira"
,.....,
[ "8nda' i ] "abóbora"

,-

[ 1-8 nda] "casa, toca"

,......

tss ] "saio"
[ ps ' ti ] "fumo"
1

1

[ p5'

-[ a ka] "cabec;a"
[ t ü ka] " tucano"
1

1a ] "bom, bonito"

[pi-ta ] "cor, inclui verme lho e o rosa"
[ ü 'ü ] "cor que incluí azul e preto"
[ t ü ' pa ] "trovao"

Nao senda o nó SV u1n nó articulador ele nao se espalha por inteiro,
ficando o espalhamento restrito somente ao trac;o nasal, que parte de um nó
SV com aquele trac;o dependente. O desencadeamento acontece a partir de
urna consoante nasal realizada foneticamente como pré-nasalizada e o espalhamento ancora-se no nó SV de outra soante. Fica, pois, da seguinte maneira a representac;ao da variabilidade da dependencia do trac;o nasal na concepc;ao de G.L. Piggott:
The Variable Dependency of Nasdlity

3

O s dados aqui utilizados sao da minha pesquisa de campo.

-+05
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·

/

X

Skeleton

(Tone Features) __:__JT
Tonal Node
Consonantal/Vocalic
R Root Node

s:--/

(Nasal)

(Nasal) _ _ _ _ _ _ SV

Soft Palate Nade
Spontaneous Voicing Node
Piggott ( 1992:49)

Essa seria, segundo ele, a fonte do e.spalhamento da nasalidade em palavras como [ ime rnbi] "meu filho (<lito por mulher)". Essa nasalidade
de,........ natureza segmental partiria, segundo o autor, da fase nasal do segmento
/mb/ ancorando em todos os nós SV nao especificados para nasal (ou seja,
segmentos orais soantes). Piggott define os segmentos complexos prénasalizados do Guaraní como sendo, subjacentemente, "oclusivas soantes",
sendo que, segundo o autor, a fase nasal que apresentam procede de urna
regra de implementa<;ao fonética para realizar como soante um elemen~o que
também apresenta ocl usao oral completa ..
A nasalidade encontrada em palavras que, aparentemente, nao possuem urna consoante nasal, como é o caso de /pora/, segundo Piggott, constituem um outro tipo de espalhamento nasal. Essa nasalidade o autor propoe que
seja interpretada como um morfema nasal flutuante que ancora-se no nó SV
da vogal acentuada posicionada mais a direita na palavra e, de lá, se espalha
para a esquerda.
Além disso, Piggott propoe que, em Guaraní, haja urna fusao dos nós
SV na sílaba. Essa fusao dos nós SV da consoante nasal e da vogal oral que a
segue é representado da seguinte maneira por Piggott:

t'S

1

nd +oro+ hendu + i4
nega<;ao - marca de transiti vidade - ouvir - nega<;ao
"nao OU<;O voce"

•

-,

Piggott apresenta o mesmo t~rmo segmentado de maneira diferente: no - ro - hendu
- i , porém, prefiro usar a apresenta9ao acima por ser mais compatível com a morfologia Guaraní.
4
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R

R

R
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sv

SV

u

V
SV

j5

SV

Piggott (1992:61)
.

Com base nas afirma~oes de Piggott, o 'morfema' nasal flutuante se
alocaría na úit'ima vogal acentuada da direita e semente após esse 'mapeamento' da tra~o nasal é que ocorreria a regra da harmonía nasal: Espalhe
nasal para a esquerda. É o que parece acorrer em /n5f6iñü pai/. Porém,
1

no caso de /n6f6hendui/ o morfema nasal flutuante nao se aloca na vogal
acentuada mais direita, que seria /u/, já que /i/ é urna partícula átona (mas se
nasalizaría de qualquer forma). Porém, nao é isso que encontramos na Hngua.
A representa<;ao de Piggott, entao, tem u1n problema: Se o nó SV da
vogal /u/ se funde com o da pré-nasalizada /nd/(pela regra de fusao de nós
.SV na sílaba), a vogaJ deveria compartilhar essa nasalidade e nasalizar-se
também, assim como a vogal seguinte /i/, que se comporta como a aproximante /j/ em coda na sílaba /.nduj/. Sobre esse problema na proposta de Piggott, D' Angelis ( 1998) diz:
5

A nega9ao em Guarani é comumente descrita como sendo marcada pela adi9ao de
duas partículas a palavra negada: acrescenta-se {nd (a,o,u)-} antes da palavra e {-i}
depois dela. Em todos os dados que possuímos, esse morfema de nega9ao colocado
após a palavra ( {-i}) nao chega a fo rmar urna outra sílaba, como é colocado por
Piggot, mas e le se agrega a sílaba anterior sendo realizado co mo urna semivogal {j}. Além disso, o morfema nao se constitui , em Nhandewa-Guarani, somente como
{-i}, mas ele ganha mais urna sílaba, realizando-se, finalme:1te, como {-ir i}, sendo
que, no caso de palavra nasal, tal morfema é intei ra:ne11te nasalizado, o que destoa
da suposta regra vigente de que o espalhamento da nasalidade em Guarani se dá
1
somente da direita para a esquerda. Assim, [ p5 ra] 'belo', quando negado apresentará a forma [ nap5 ' I'-8 j I' i ] .
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"As solu96es de Piggott para o Guarani apresentam algumas inconsistencias. A primeira está na justifica9ao para a falha de nasaliza\:ªº na
vogal sufixal [i] ou na última vogal da raíz, [u], onde deveria fixar-se
o morfema [nasal], em [ n6r6hendui] ." (D' Angelis ( 1998: 193)

Distanciando-me um pouco da proposta de Piggott nesse ponto, apresento urna proposta de interpreta~ao desse segundo tipo de nasalidade: urna
análise diacrónica na língua aponta palavras que supostamente teriam sido
"contaminadas" por esse morfema flutuante, porém, esse tipo de espalhamento é encontrado em palavras. q'ue nao possuem (pelo menos atualmente)
urna consoante nas~l que desencadeie o processo e sao exemplos dele as
seguintes:

[a

1

'

[a ka] 'cabe~a·
[ p5 r a ] "bom, bonito"

1

1

[ t ü pa] 'trovao'
;--..

1

ts8] ·"saio"
1

[ p8 ti ] "fumo"

[p.f ta]

[ t ü ka] "tucano"

[u ' u] "cor que incluí azul e preto"

1

"cor que incluí vermelho"

.Piggott interpretou esses casos como afetados pelo morfema nasal flutuante que estaría determinando o espalhamento da nasalidade, estando ele
presente lexicalmente. A minha proposta ·é, entao, urna análise da etimología
das palavras. Sabemos que, no "Tupi pré-cabralino", a palavra [ p5 ' ra],
por

exemplo,

se

realiza va

como

1

[ p6 raIJga]

fonologicamente,

/po 1 raIJ+a/, o mesmo acontecendo com [a' ka], que possuía a forma
1

1

[a kaIJga] ou /a kaIJ+a/.
Utilizando os exemplo acima citados e acrescentando mai s alguns:
[tü'pa IJ]
[a · kaIJ]

[sem] "sair"

[po'raIJ]

[p8 1 tim]

[pi- 'taIJJ

[t ü 'kaIJ]

['un]

[a' pfJl] "pon ta do nari z"

[apf IJgwa] "nariz"

[mi'taIJ] "crian9a"

[a' 11aIJ

1

] "espírito que vaga"

[p6 1 raIJ+ a]~[p6 1 raIJ] ou simplesmente [p5 ' r a N]~ [p5 ' r a]. ,
O que me parece é que urna consoante nasal presente historicamenie
em posi~ao de coda na sílaba está gerando a nasalidade. Esse espalhamento
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seria de natureza autossegmental pois é resultado do espalhamento de um
autossegmento nasal, proveniente de urna arcaica consoante nasal que um
dia existiu e se espalhou para as outras soantes da palavra, permanecendo
mesmo depois que um processo de modifica~ao, pelo qual a língua passou,
eliminou o segmento consoantal nasal ali existente, ou seja, suprimiu urna
posi~ao "x" na camada esqueletal.
Se, por outro lado, formos considerar a forma negativa dessas palavras, como [ na.p5 1 fi?J .f i] 'nao belo, feio, ruim', notaremos que no
Nhandewa-Guarani esse autossegmento nao se espalha somente para a esquerda como se acreditava até entao, já que todq o sufixo de nega~ao, inclusive a sua parte que forma ou.tra sílaba, é nasalizada, o que caracteriza um
espalhamento da nasalidade para a direita.
Assim sendo, urna proposta que pode ser colocada para a questao é a
de que a nasalidade dita segmental (mas que, no extremo, também é autossegmental, e por isso prefiro denominá-la de nasalidade proveniente de consoante nasal em onset sílaba, para facilitar: "nasalidade de onset') essa se
espalha somente para a esquerda. Já a nasalidade de natureza autossegmental, pelo mesmo motivo mencionado acima, "nasalidade de coda" que se
origina de urna consoante histórica em posi~ao de coda, nao possui restri~ao
de dire~ao de espalhamento, podendo se espalhar tanto para a esquerda
quanto para a direita. Formalrnente6 :
(1)- A nasalidade "de onset", aqueta que provém de urna consoante
nasal ern onset na sílaba, essa se espalha somente para a esquerda.
(2)- A nasalidade de natureza "de coda" que se origina de urna consoante historicamente ern posi~ao de coda, nao possui restri~ao de dire~ao de
espalharnento, podendo se espalhar tanto para a esquerda quanto para a

direita.
A seguir estao as representa~6es dos processos de espalhamento da
nasalidade ( 1 e 2), que constituem nossa proposta:

6

0 utros autores, como Ri vas e Kiparsky de maneiras diversas de Piggott também
consideram dois tipos (ou ainda, dois níveis) de nasalidade no Guaraní e chegam a
afirmar que o primeiro tipo de espalhamento seria categório, em oposi~ao ao segundo, que St'.ria. gradiente.
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(1)

k ü m

a

X

X

1

1

R

R

nd a
X

X X

1

1

R R

1

R

X
1

R

l',,\ \ \ \
/
SV SV
SP SV SP
~V

\ \\~

(nasal)

(nasal)

O que se observa em (1) é o espalhamento da nasalidade aqui chamada de "de onset" que se espalha partindo,de um segmento da palavra. Em
.
palavras com9 [küma ' nda] "feijao", o autossegmento nasal se espalha a

-

partir do segmento pré-nasalizado /nd/para o segmento da esquerda /a/7 •
Notamos que, em 'kumanda' o trac;o nasal que é fonológico, se aloca
no nó SP de /mi. A nasal que se aloca no nó SV está sendo considerada aqui
como fonética e a nasal do nó SP é fonológica, is so é, faz parte do sistema de
oposic;oes relevantes selecionados pela língua8 .
(2)

p o r alJ
X

/

SP

X

X

X

X

1

1

1

1

1

R

R

R

R

R

1

/ .l \ \

SV SV SV SV
...... ..... ...................
' ' , ''
...........

'

'

',

' '

\

\

, /:.
'-- ~nasal)

A geometría de trac;os representada em (2) refere-se ao Tupinambá,
onde nota-se que a consoante nasal em coda possui urna posic;ao temporal X.
No Nhandewa-Guarani a antiga consoante final nao é mais parte da fonología, ela nao tem mais urna posic;ao temporal X segmental, tornou-se um autossegmento na fonología da língua e seria apresentado como em (3):

·

7

É necessário que se note que o que nasaliza a vogal /u/ é a nasalidade proveniente

donó SP de /mi.
Nesse ponto sigo D'Angelis (1998), que se distancia um pouco de Piggott (1992).

8

-+ 1 ()
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(3)
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'

......... ......

'

'
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' '\

"" ...... "

' ..."

-~n•;¡al)

A nega~ao dessa palavra [p6.ra] "bonito, bom", se faz de modo que se
adicionam um prefixo e um sufixo a ela: [ n~a+p6 r a+ j .r i. ] , que é realiza1

do [ nap6 rB.j ri] "feio", como é representado em (4). o que acorre é que
o autossegmento nasal, proveniente da consoante nasal que foi apagada,
nesse caso, se espalha para a esquerda, quando nasaliza o prefixo Inda-/, e

também para a direita, quando nasaliza o sufixo / j .r i./.
n a p o

(4)

a J

!'

X

X

1

1

R

R

I
sv
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R
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X

X
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1

1

1

R

R

R

R

\

X

\

\

X

\

X

L

1

R

1
\
\ 1
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SV
SV
SP sv sy SV
sv
.... ... , .....
,
1
I
\
.....
'I
/
/
'\
' '
\
-...,' ::-- ......,.
'.
\ \ I / /

1

/

...... , ,
'\
11
, , , ,. ¡ /
'

'

1

'~ (nasal)'

,

,,

E claro que o processo de para -tnaporaj ri se dá no nível poslexical, porém é incerto afirmar que o processo de poraIJ-tpora seja lexical
ou pós. Contudo, a aplica~ao da mesma interpreta~ao para os dois processos
se mostra plausível, nao sei se por seremos processos de mesma natureza ou
por ser a interpreta~ao ambivalente.
Ainda assim, tres outros problemas surgem se resolvemos adatar a
proposta de interpreta~ao aquí sugerida:
Como investigar historicamente todo o léxico que apresenta vogais
nasais.acentuadas para buscar etimologías de todas as palavras que tem na' ' .
salidade mas nao.tem (atualmente) consoante nasal?
4 11
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Como definir se atualmente as vogais nasais _em posi~ao de acento na
palavra nao se tornaram subjacentemente nasais (e essa é urna hipótese plausível)?
Como ter certeza de que o processo de espalhamento nasal intra palavra se dá somente para a esquerda se a absoluta maioria das palavras do guaraní temo acento na última sílaba? Nesse caso, a adic;ao de um sufixo átono
(como jri) 'pera -7nap6faj f í 'pode tanto confirmar quanto negar que os
dois tipos de espalhamento (de onset e de coda) se dao ambos nas duas dire~6es (direita e esquerda)
Como se pode ver, a ·proposta de interpretac;ao da harmonía nasal do
Nhandewa-Guarani, adaptada da proposta de Piggott, ·acrescenta informac;oes questao, o que é inegável, mas nijo chega a ser urna interpretac;ao
completamente satisfatória, o que também é inegável tendo-se em vista os
problemas que surgem quando da sua adoc;ao.
Mesmo que pudéssemos interpretar de maneira plenamente satisfatória qual(is) a(s) natureza(s) da nasalidade no Guaraní, ainda assim nos ficaria
um outro problema: como interpretar o seu espalhamento. Contudo, essa é
mais urna contribuic;ao para a discussao que levanta pontos nao considerados
antes.

a

,.,

;
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TRONCO TUPÍ
Família Tupí-Guaraní
Nega~ao

de constituinte topicalizado em Tapirapé

Walkíria Neiva Pra~a

(Laboratório de Línguas Indígenas - UnB / Universidade
Católica de Brasília)

Em Tapirapé, língua da família língüística Tupí-Guaraní, tanto os temas nominais como os verbais .pode.ro flexionar-se para caso 1• Quando marcados para o caso argumel)tativo, com o sufixo -d - -íJ, ex~rcem fun~oes de
argumento como: sujeito de verbos intransitivos e transitivos, ~bjeto de verbos transitivos ou objeto de posposic;oes. Nomes e verbos sem flexao de caso
podem ser núc~eos de predicados.
Como outras línguas da mesma família, o Tapirapé possui diversas
construc;oes para expressar a nega~ao. A negac;ao dos núcleos de predicados
de orac;oes independentes é realizada morfologicamente pelo sufixo flexiona}
.-i - -j - -e, o qual coocorre obrigatoriaménte coma partícula proclíti'ca na n 'nao', como nos exemplos ( 1), (2) e (3).
( 1)

Sao Felis-pe

ié

na-

xé r-etym-i

Sao

eu

nao

l

FELIX- LOC

C-casa-NEG

'eu nao tenho casa em Sao Felix'
,,

;

(2)

xé r-opy raka n

,,

a-xoka-j

arar-a

\

1 C-pai

AT

nao 3SUJ-matar-NEG arara-ARG

urna

amo

ká-pe

ro9a-LOC

' meu pai nao matou urna arara na roc;a'

(3)

pee

'a

na pe-poraij-0

pexe-ká-wo

voces agora nao 23SUJ-dan9ar-NEG 23COR-estar-GER

'voces nao es tao danc;ando agora'
A negac;ao de outros constituintes dá-se por derivac;ao, com o sufixo
derivativo -e'yni, como pode ser observado em (4), (5) e (6).
,
' ym-a
, ,
(4) xe" r-o ' yw-e
a-peo
l C-flecha-NEG-ARG 3SUJ-quebrar
1

Há no Tapirapé o caso argumentativo, que marca os argumentos da ora\:ªº e os

locativos, sendo um difuso ( -n-io - -üno), um pontual (-pe --ipe - -)pe - -n-re - -ime
- -)me) e outro situacional (-i - -.e).
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'nao é minha flecha que se quebrou' (lit. urna nao minha flecha quebrou-se)
(5) ané e-ipá
. xé r-etym-e'ym-i
voce 2SUJ-fazer l C-casa-NEG-ARG
'voce faz urna casa que nao é minha' (lit. voce faz urna nao minha casa)
1

,

,

(6) i-inop
i-xe'eg-e'ym-i
lSUJ-escutar N-falar-NEG-ARG
'eu escuto nao a fala dela'
Em outras línguas da mesma família, há urna terceira maneira de negar, própria dos constituintes topicalizados. Em Tupinambá, o constituinte
topicalizado é negado pela partícula proclítica na - n em coocorrencia com a
partícula posposta ruii, conforme pode-se ver nos exemplos de (7) a (9).
(7) nda Pedro-0 rua a-juká
nao Pedro-ARG NEG lSUJ-matar
'nao é Pedro o que eu mato' (Anchieta,1595:47v)

(8)

nda xe rua a-só
nao 1 NEG lSUJ-ir
' nao sou eu o que vou' (Anchieta,1595 :47v)

(9)

na mbae ú-potár
rua a-júr
nao coisa comer-querer NEG lSUJ-vir
'nao por querer comer venho' (Anchieta,1595:47v)

Em Kamayurá, segundo Seki (2000), a nega~ao de constituinte topicalizado é marcada pela partícula pospositiva ruij. A partícula é usada para
negar constituintes nominai s em fun~ao de complemento de cópula (10),
sujeito de ora~ao equativa (11), objeto direto (12) e constituintes expressos
por advérbio ou por urna locu~ao posposicional (13) e ( 14).
(10) morerekwar-a ruej a-ko
3/lndef.chef-N
NEG
lSUJ-Cóp
'nao é o chefe que eu sou'

..

-.

morerekwar-a
eu NEG
chefe -N
'nao sou eu o chefe'

(11) IJe rueJ

(Seki, 2000:334)

(Seki, 2000:334)

( 12) ene ruej oro-etsak
voce NEG 12SUJ-ver
'nao é a voce que eu vejo'

(Seki, 2000:334)

41~
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(13)

'ame ruej rak paje-mera poro-juka-w
aqui

NEO

AT . pajé-PL-N

' nao foi aqui·que os pajés
(14)

gente-matar-e1Re
mataram gente'
(Seki, 2000:334)

posto katy ruej rak i-jo-w,
pasto AL

NEO

AT

ko katy rak

3-ir- e1Re ro9a AL

AT

aro~a '

'nao é ao pasto que ele foi, ele foi

i-jo-w
3-ir-etRe

(Seki, 2000:334)

Em Tapirapé, a nega~ao de qualquer constituinte topicalizado, nominal ou adverbial, se dá por deriva~a9, com o sufixo -e 'yin. Os constituintes
nominais recebem o sufixo de caso argumentativo após a nega~ao, ao passo
que os constituintes adverbiais naturalmente nao o recebem, exemplos: (15),
(16),(17), (18), (19), (20) e (21).
(15)

J

,

'

ka'a-e'ym-a

,

r-opí ká

mata-NEO-ARO e- por ?

a-xoka

ra'e

3SUJ-matar

EVID

'nao foi naquela mata que ela (a on~a) o (veado) matou'
(16)

-

- ,
ap1-0

- , ',ym-a
0-apa-e

mamae-ARO e-coisa-NEG-ARO

ekwe a-xok3'
EVID

lSUJ-matar

'nao é de mamae o que eu mato'
(17)

'y-0

r-opí-e'ym

•

raká a-páj

río-ARO e-pelo-NEO

AT

•

J

1p1ra-0

lSUJ-pescar peixe-ARO

'nao foi pelo rio que eu pesquei peixe'
(18)

axe'í-e'ym akáj
ontem-NEO

xe 0-moók

ra'é

AFAST 1 e -molhar EYID

'nao foi ontem que voce me molhou'
(19)

,

xe" 0-xe ',eg-a-

taw-e'ym-ipe mi i-enów-i

aldeia-NEO-LOe FOe N-escutar-IND.11 l
'nao foi na aldeia que eles me escutaram'

(20)

-

., ' ym-a
,
1e-e

e- falar-ARO

tapirapé-0

eu-NEO-ARO tapirapé-ARG

' nao sou eu tapirapé'
(21) apí-e'ym-a

,

kapitaw-a r-aty-0

mamae-NEO-ARO capitao-ARO e-esposa-ARO

'nao é mamae a esposa do capitao'

415
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Este breve estudo comparativo mostrou que a nega~ao de constituintes
topicalizados em Tapirapé apresenta urna estrutura morfossintática distinta
da do Tupinambá e da do Ka1nayur'á, o que, numa visao diacrónica, pode ser
resultado de urna reestrutura~ao gramatical.
ABREVIATURAS
AF AST
ARO
AT
AL
C
CIRC
COP
COR
DEM
EVID
FOC
OER
HUM
IND 11
INDEF
LOC
N
NEO
NMZ
O
PL
REFL
S
SUJ
V
1
2
12
13
23
3

Afastado
Caso argumentativo
Atestado
Alativo
Indicador de determinante contíguo (contigüidade)
Circunstancial
Cópula
Correferencial
, Demonstrativo
Evidencia!
Focaliza~ao

Oerúndio
Humano
Modo indicativo 11
Indefinido
Caso locativo
Indicador de determinante nao-contíguo (nao-contigüidade)
Nega~ao
Nominaliza~ao

Objeto
Plural
Reflexivo
Sujeito
Sujeito
Verbo
Primeira pessoa, 'eu'
Segunda pessoa, 'tu'
Primeira pessoa inclusiva, 'nós'
Primeira pessoa exclusiva, 'nós'
Segunda pessoa plural, 'vós'
Terceira pessoa, 'ele(a), eles(as)'
Alternancia fonologicamente condicionada

.

~

,..
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Subordina~ao em línguas da família Tupí·Guaraní*
Heloísa Maria Moreira Lima Sales

(Universidade de Brasíl ia)

INTRODU~AO

Neste estudo, examina-se a subordi nac;ao nas Iínguas tupinambá, tapirapé e kamaiurá, tomadas como exemplo da família do Tupí-Guaraní (TG),
em estruturas completivas. Confonne detalhado em vários estudos, se os
sujeitos sao con·eferentes (COR), o predicado subordinado acorre incorporado ao predicad_o matriz; se a referencia enti·e os sujeitos é disjunta (DIS), nao
acorre inco.rporac;ao, e o predicado subord inado acorre n01ninalizado, recebendo morfología de caso (cf. Leite (1977), Rodrigues ( 1996), Seki (2000),
Prac;a ( 1997)).
Adotando o quadro teórico da gramática gerativa (Chomsky (1995)),
postula-se que, nas constru95es COR, a expressao incorporada resulta do
deslocamento de núcleo na estrutura oracional (cf. Baker ( 1988)). Prop5e-se
ainda que a incorpora9ao nessas constru95es codifica o fenómeno da reestruturarao, um tipo de uniao oracional cujos efeitos se manifestam em outras
línguas (cf. Rizzi (1982), Kayne (2000), ·Baker (1995), Roberts ( 1997), Cinque (2001)). Relativamente as constru96es DIS, postula-se que o complemento nominalizado, em línguas TG, codifica propriedades sintáticosen1ánticas semelhantes as do complemento oracional finito, em línguas
indo-européi as.
O estudo será desenvolvido como a seguir: na se9ao 1, serao apresentados os casos de incorporac;ao nas línguas TG, em oposic;ao aos casos em
que a incorpora9ao nao acorre; na sec;ao 2, será abordado o fenómeno da
reestrutura~·ao e sua manifestac;ao translingüística; na sec;ao 3, será discutido
o contraste entre CP e DP argumentais em termos da codificac;ao de propriedades temporais e aspectuai s. Na sec;ao 4, será apresentada a conclusao.
* A elabora9ao do presente art igo contou com apoio do Professor Aryon Rodrigues,

a quem gostaria de agradecer pelas di scussoes, pelos ensinamentos. Gostaria de
agradecer ainda a Walkíria Pra9a, pelas intermináveis discussoes acerca do tapirapé,
e aos meus orientandos de PIBIC, pelos estudos conjuntos e pela convivencia agradável no Laboratório de Línguas Indígenas da Un ivers idade de Brasília. Finalmente,
gostari a de agradecer a audiencia do I Encontro Internacional do GT de Lingüística
Indígena da ANPOLL pelos comentári os e ao CNPq, que viabilizou rninha ida ao
Encontro. (hsalles@unb.br).
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l. SUBORDINA~ÁO E INCORPORA~ÁO EM TUPINAMBÁ, TAPIRAPÉ
EKAMAIURA

Conforme mencionado, em Iínguas Tupí-Guaraní (TG), construc;oes
introduzidas por predicados do tipo aspectual, volitivo e de habilidade mental sao realizadas por meio de padroes gramaticais distintos, dependendo de
o sujeito da matriz ser ou nao correferente com sujeito do predicado subordinado. Nos casos em que existe correferencia (COR), o tema verbal subordinado ocorre incorporado ao predicado matriz, conforme ilustrado em (1),
(2) e (3), do tupinambá 1, do tapirapé2 e do kamaiurá 3, predicados respectivamente aspectual, volitivo e de habihdade mental:
(1) a-'yta(b)-kuab
1s-nadar-saber
'eu sei nadar'
(2) ié a-inó-patan
eu l SUJ-ouvir-querer
'eu quera ouvir'
(3) i-pytu-pik
3s-inspirar-CES
'ele parou de respirar' (1) i-pytu-pik

.

A hipótese da incorporac;ao se justifica pela observac;ao de que as
marcas de pessoa se anexam ao complexo formado pelos dois temas verbais,
e;'<atamente como nas formas simples. Entretanto, o estatuto sintático ou
morfológico da incorporac;ao tem sido objeto de controvérsia, o que será
discutido adiante. Pode-se entao dizer que, nos contextos COR, a incorporac;ao codifica a chamada equi-exclusao, pela qual urna das ocorrencias do
sujeito é apagada (cf. Noonan (1985)). Diferentemente, em línguas como o
portugues, a equi-exclusao se manifesta em urna estrutura perifrástica, conforme ilustrado em (4):
(4) Maria quer Maria nadar

Os exemplos do tupinambá foram colhidos em comunica~ao pessoal com Aryon
Rodrigues, tendo sido ainda consultado Navarro ( 1999).
·
2
Os exemplos citados do tapirapé foram colhidos em comunica9ao pessoal com
Walkíria Pra9a, tendo sido ainda consultado Pra9a ( 1998).
3
Os exemplos citados do kamaiurá foram colhidos em Seki (2000).
1
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No ambito da gramática gerativa, postula-se que a posi9ao de sujeito
subordinado é preenchida por urna categoria pronominal nula PRO, e a correfereµcia entre os sujeitos é expressa em termos da noc;ao de controle: as
propriedades denotacionais da categoria pronominal nula sao determinadas
por um argumento no predicado matriz.
Nas construc;oes com sujeitos com referencia disjunta (DIS), o predicado subordinado aparece nominalizado, o que se confirma pela presen9a da
morfología de caso argumen(ta)tivo e pelo fato de os argumentos do predicado subordinado serem realizados sintaticamente como genitivos (cf. (5),
do tapirapé):

,

(5) ié a-patao né
0-á-0
eu lSUJ-querer 2ABS CNT-ir-ARG ,
'eu querQ que voce vá embora' (=eu quero sua ida)

Assim, como ressalta Seki (op. cit.: 172), referindo-se ao kamaiurá,
'os complementos nominalizados nao vem associados a elementos correspondentes aos complementizadores de línguas indo-européias.' Diferentemente, em línguas como o portugues, a referencia disjunta é realizada em
urna estrutura introduzida por um complementador, com verbo finito (cf. 6)):
_(6) eu quero que voce vá embora

A alternancia entre formas incorporadas e nao-incorporadas (cf. (1) e
(3), em oposic;ao a (5)), pode ser tomada como evidencia para urna abordagem derivacional da incorpora9ao nas construc;oes relevantes (cf. Baker
(1988)). Assim, consider'1-se. que a forma incorporada resulta do movimento
do núcleo verbal subordinado para a posic;ao do núcleo verbal da matriz,
urna operac;ao que se submete as restric;oes do ·movimentoí' sintático, cuja .
manifestac;ao é determinada em termos de restric;oes paramétricas (para urna
proposta, cf. Baker (1995)). Esse movimento, realizado na sintaxe aberta,
está ilustrado em (7), com dados do tapirapé:

•

••

•
Um problema para essa análise é que o caráter bi-oracional nos contextos COR, implícito na configurac;ao [V- CP], nao capta a restri9ao a CP
enc~ixado nas constru96es DIS. A discussao dessa questao tomará por base
estudos gerativos acerca do fenómeno da reestruturar;ao, cujos efeitos · tem ·
sido observados
línguas como o italiano.
.
.
·'
.
.

em
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2.

CONSTRU<;ÓES COM SUJEITOS CORREFERENCIAIS E O FENÓMENO DA REESTRUTURA{:AO

.
Um primeiro aspecto a destacar em relac;ao as construc;oes COR em
estudo sao as propriedades léxico-semanticas do predicado matriz. A hipótese inicial é que essas propriedades podem estar na base da definic;ao quanto a
que relac;oes sintáticas podem, ou nao, ser expressas por palavras morfologi~
camente complexas, ou definidas em termos de processos sintáticos de in. corporac;ao.
Nesse sentido, urna generalizaQao emerge quanto as retric;oes semanticas para a ocorrencia da incorpora9ao em línguas ·TG, que parece restringirse a leitura aspectual e modalizada (volitiva e de habilidade (mental)); inversamente, na leitura evidencial, emerge o sistema de partículas evidenciais
(cf. Seki (op. cit.)). Um corolário dessa análise é que a incorporac;ao, ao excluir a leitura evidencial, é contingente na dependencia temporal em relac;ao
ao predicado matriz (cf. essa correla9ao foi apontada em Luján (1978, apud
Kayne (op. cit.)), acerca da reestrutura9ao do italiano, a ser discutida adiante).
Essas correlac;oes ficam mais interessantes quando se consideram fenómenos como a subida do clítico, em línguas como o italiano, cuja manifestac;ao se restringe aos mesmos contextos codificados pela, incorporac;ao em
línguas TG: perífrases modais, aspectuais (e _verbos de movimento) (cf. (8),
em oposic;ao a (9), exemplos de Cinque (200 1)):
I

(8) Lo volevo vedere '(Eu) o quero ver imediatamente'
(9) *Lo detesto vedere subito '(Eu) o detesto ver'

O contraste em (8) e (9) tem recebido diferentes tratamentos teóricos.
A abordagem bi-oracional sup6e postular que o predicado su.bordinado é um
CP e que cada verbo tem urna estrutura argumental.
Adicionalmente, requer
•
a postulac;ao de um mecanismo de reestrutura~lí.o, que pode ser formulado
em termos de movimento do núcleo, proposto em Kayne (op. cit.), Roberts
(op. cit) (cf. (10)):
(10) .... [vp Tinf + Yreestr [cPCT (TP Tinf [ ... [vp Vinf ...
Em estudo recente, Cinque (2001) prop6e urna análise monooracional, postulando que os verbos de reestrutura~ao lexicalizam diferentes
posic;oes funcionais, na estrutura da orac;ao, o que irr.µlic a considerar que nao
tem estrutura argumental.
Assumindo-se que as línguas TG n1anifestarn o efeito de reestrutura~ao por meio da incorpora9ao, a análise rnono-oracional excluí a postula9ao
do CP encaixado, um resultado desejável já que as línguas TG nao codificam
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o encaixamento sintático por meio de um complementador. A avaliacrao dessa hipótese requer, porém, o estudo da manifestacrao de outras categorias
funcionais na estrutura oracional, o que deixamos para pesquisa futura. Na
próxima se~ao, serao examinadas as constru~6es DIS.
3. CONSTRU<;ÓES EM QUE OS SUJEITOS TEM REFERENCIA DISJUNTA DIS: FINITUDE E NOMINALIZA<;AO
Conforme mencionado, nas línguas TG, em constru~oes com sujeitos
com referencia disjunta DIS, o predicado subordinado é urna expressao nominalizada, o que sugere que seja realizado como um DP (em oposi\:ªº a
línguas que utilizam um complementador, selecionando CP). Alguns estudiosos consideram que predicados norninali'zados nao · constituem caso de
complementacrao oracional (cf. Noonan (1985)).
Por outro lado, esses fatos captam Lim paralelismo que vem sendo postulado entre as propriedades de DP e CP. De fato, ambos podem ocorrer
como argumento de um núcleo lexical e, no que se refere codifica~ao das
propriedades denotac ionais do argumento, podem ser codificados como referenciais (predicados con1 tempo concluso [+perfectivo] versus expressao
nominal específica) ou nao-referenciais (predicados estativos, habituais,
processuais [+imperfectivo] versus expressao nominal genérica).
Além disso, as rela~6es temporais sao codificadas em construc;oes que
selecionam tanto CP quanto DP. De fato. nas línguas TG, o predicado nominalizado recebe marcas de tempo, em contextos em que há independencia
em relac;ao ao tempo da matriz. E o que ocorre em (11), do Tupinambá (adaptado de Navarro (2000: 117)) - compare-se com a traduc;ao em portu"'
gues:
( 11) a-ikuab nde i iuká-puer/ ram -a

a

~

1s-saber 2p" 13s 3s matar-PASS/FUT-ARG
'eu sei que tu o mataste/ matarás'

Urna forma natural de analisar o sistema DP nas línguas TG é considerar que as propriedades temporais e aspectuais associadas ao evento nominalizado sao realizadas na proje~ao funcional (estendida) da núcleo nominal.
Os detalhes a respeito da codificac;ao dessas propriedades na proje~ao DP
serao investigados em pesquisa futura.

4. CONSIDERA<;ÓES FINAIS
O presente estudo examinou a sintaxe da subor:,dina~ao completiva em
línguas da família Tupí-Guaraní, tendo considerado constru\:oes com sujeitos
correferenciais (COR), em que se verifica a incorpora~ao, e constru~oes com
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sujeitos com referencia disjunta (DIS), em que o predicado encaixado ocorre
nominalizado. Foi apontado que a incorporac;ao verbal se restringe a predicados que codificatn propriedad~s aspectuais e modalizadoras (de volic;ao,
habilidade cognitiva) e1n relac;ao ao estado de coisas descrito (em oposic;ao a
codificac;ao da modal idade epistemica/ declara ti va, codificada por partículas
evidenciais). Verificou-se que a contraparte das construc;oes COR de TO, em
outras línguas, está associada a fenómenos como a subida do clítico, que
indicam a ocorrencia de um tipo de reestrutura~·iío ou uniao oracional. Assumindo-se urna abordagem sintática da incorporac;ao, foi proposto que as
propriedades aspectuais e de modalrzac;ao nao-eyidencial estao codificadas
de forma semelhante nas língüas, em tennos de movimento de núcleo na
estrutura da orac;ao.
Discutiu-se ainda o caráter mono ou bi-pracional das construc;oes com
movimento de núcleo, tendo sido apontado ·que essas possibilidades tem
implicac;oes para as propriedades temáticas dos verbos de reestruturar;iío.
Foi observado que a análi se mono-orac ional pennite mantera generalizac;ao
quanto as propriedades de selec;ao categorial dos predicados encaixados nas
línguas TO, que nao utilizam comple1nentadores. ·
Assumindo-se que complementos nominalizados das Iínguas TO sao
DPs, buscou-se demonstrar que codificam propriedades temporais e aspectuais, assim como as construc;oes co1n complementadores das línguas indoeuropéias, realizadas como CP. Esse contra.ste sugere que se trata de urna
diferenc;a paramétrica entre as 1ínguas TG e as línguas indo-européias, na
codificac;ao de propriedades semanticas universais. Urna linha de investigac;ao na formulac;ao desse parametro é relacioná-lo as construc;oes envolvendo
movimento de núcleo, em que a variac;ao pararnétrica se manifesta em termos da presenc;a/ ausencia de fonnas compostas (incorporac;ao). Deixamos
essa questao para investigac;ao futura.
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As constru~oes com concordancia múltipla em Guarani
(di.aleto Mbyá)
Marcia Maria Damaso Vieira

(Museu Nacional/Universidade Federal do
Rio de Janeiro)*

INTRODU<;AO

Nesta exposi9ao, pretendemos discutir o estatuto de certas constru96es
em Guarani que s,e caracterizam por apresentarem dois ou mais verbos exibindo concordancia com o sujeito. O primeiro verbo dessa série é de natureza lexical, ao passo que o segundo (o verbo nao inicial) exprime no96es como posi9ao, movimento ou estado.
O objetivo do presente trabalho nao é, porém, oferecer urna análise
conclusiva sobre os fatos investigados, mas apenas mostrar a trajetória que
ternos percorrido na investiga9ao dessas constru96es.
Com base em Baker e Stewart (1998, 1999), sugerimos aqui, como
urna possível hipótese, que as constru96es com concordancia múltipla em
Guaraní podem ser tratadas como um tipo de serializa9ao verbal. De acordo
com os autores, as estruturas com verbos seríais envolve1n sintagmas com
núcleo duplo em diferentes níveis da estrutura oracional. Daí resultam vários
· tipos de estruturas de serializa9ao, dependendo da natureza do sintagma a
apresentar dois núcleos.
Senda assim, acreditamos que a investiga9ao desse tipo de constru9ao,
aqui denominada de concordancia múltipla, parece estar intimamente ligada
a investiga9ao da arquitetura funcional da ora9ao. Isto é, a fim de analisar
essas estruturas, é preciso entender a natureza das proje96es funcionais que
comp5em a ora9ao do Guarani, bem como os mecanismos de checagem de
tra~os envoJvidos na língua.
A seguir, apresentamos os dados referentes as constru96es com concordancia múltipla.
l. AS CONSTRU<;ÓES COM CONCORDANCIA MÚLTIPLA

Em Guaraní, assim como em outras línguas da família Tupi-Guaraní,
o verbo lexical deve vir expresso com afixos de pessoa referentes ao sujeito,
quando o objeto é de 3a pessoa, ou ao objeto, quando o sujeito é de 3a pes•Bolsista do CNPq.

í
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.•

1

soa • Além dos afixos pessoais, verifica-se ainda no verbo lexical a póssibilidade de ocorrencia de marcas de tempo (o sufixo de futuro -ta), de 1nodo (o
2
sufixo desiderativo -xe) e de negac;ao :
l. ava'i a-inupa-ta
menino lsg.-bater-fut.

'Vou bater no menino'

2. ava'i xe-nupa-xe
menino 1sg.-bater-des.

"O menino queri me bater '

3. ava "i n-a-inupa-i
menino neg.-lsg.-bater-neg.

"Nao vou bater no menino"

i

•

•

Nas construc;oes com concordancia múltipla, o verbo lexical vem seguido por um outro verbo que pode expressar posic;ao ("estar deitado, em pé
ou sentado"), movimento (' ir", vir"' "trazer' e "levar ou estado ("estar"'
"ter' conforme ilustramos dados a seguir:
1

-•

11

1

;

11

)

1

),

'Eu estou dormindo'
4. Xee a-ke a-jupy kya py
Eu lsg.-dormir lsg.-deitar rede em
5. Wyra o-veve o-kwapy
pássaro 3-voar 3-estar

"Os pássaros es tao voando '

6. Xee a-"u a-iny pakova
'Eu estou comendo banana '
Eu l sg.-comer l sg. -sentar banana

-•

.•

Note-se que os dois verbos que exibem concordancia com o sujeito
parecem estar na mesma orac;ao, urna vez que os argumentos selecionados
pelo verbo lexical podem acorrer direita do verbo nao inicial 3 .
Na próxima sec;ao, apresentamos as hipóteses inicialmente levantadas
na investigac;ao dessas construc;oes, bem como as contra evidencias que nos
levaram a refutá-las.

a

1

A escolha do afixo de pessoa a ser agregado ao verbo é determinada pela hierarquía referencial
2
Lista de abrevia<;oes ut il izadas no texto: des.= desiderativo; dim.= diminutivo;
excl.=exclusiva; fut.= futuro;neg.=nega<;ao;poss.=possessivo;sg.=singular.
3
O Guaraní admite as ordens SOY e SVO.
-l26
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i. HIPÓTESES SOBRE O ESTATUTO DOS VERBOS NAO INICIAIS
Sao tres as hipóteses testadas sobre o estatuto dos verbos nao iniciais
nessas constru~oes:
2.1 PREDICADOS SECUNDÁRIOS

Urna possível análise para as estruturas sob investiga~ao é tratar os
verbos nao iniciais como predicados secundários do tipo ilustrado abaixo:
7. Joao comeu [sentado]
Ao coletarmos dados específicos do Guaraní referentes as estruturas
corn predicado secundário ern Portugues, observarnos, porérn, que a língua
apresenta urna forma especial para a expressao de tais predicados. Eles sao
introduzidos pela posposi~ao reve:
J

8.[ a-gwapy reve] a-karu
lsg.-sentar com lsg-comer

'Corni sentada'

9. [o-gwapy reve] o-juka kure
3-sentar com 3-matar porco

"Ele rnatou o porco sentado"

Além desse fato, percebernos ainda que os verbos nao iniciais tarnbém
co-ocorrem nessas estruturas com predicados secundários, o que mostra que
eles sao de outra natureza:
10. [o-gwapy reve] pira o-juka o-iny
"Ele está matando peixe sentado
3-sentar com peixe 3-matar 3-sentar
Pelo aci ma exposto, podemos concluir que os verbos nao iniciais nao
podem ser tratados como predicados secundários.
2.2 VERBOS AUXILIARES

Como as con s tru~oes com concordancia múltipla sao verificadas, na
maioria das vezes, nas versoes das estruturas com aspecto progressivo em
Portugues, assumimos como urna outra hipótese que os verbos nao iniciai s
poderiam ser analisados como auxiliares aspectuais.
Um olhar mais atento sobre os dados nos revelou, porém, que esta
proposta de análise nao parece adequada para explicar a natureza dessas
constru~5es, devido aos seguintes fatos:
-L27
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(i) Os verbos co.m fun<;ao de auxiliar, por serem elementos funcionais,
sao de número r~duzido, ao passo que o número dos verbos nao iniciais em
Guarani é extenso. O exemplo (11) mostra que urna infinidade de verbos em
Guaraní pode ser usada para expressar o aspecto progressivo do Portugues:

.

'Ca

11 moa
a-'u
[a-jupy /a-iny/ a-ikovy] "Estou tomando remédio '
remédio lsg.tom~r lsg.-deitar/lsg.-sentar/lsg.-estar
(ii) A presen<;a de tais ver~os nao iniciais nao se faz necessária para
· traduzir o aspecto progressivo em Guaraní. Muitas vezes as senten<;as do
Portugues com aspecto progressivo sao expressas em Guaraní sem apresen<;a de um verbo nao inicial:
~
12. moa
'a-'u
remédio lsg.-tomar ·

'Estou tomando remédio'
J

(iii)Uma evidencia mais forte contra o tratamento desses verbos como
auxiliares, vem do fato de que eles nao podem carregar marcas verbais de
tempo futuro ou de nega~ao sentencial. Os afixos de tempo e de nega~ao só
sao verificados nos verbos lexicais, como ilustra a agramaticalidade de
(13b):
13a.a-ke-ta
a-jupy
'Estarei dormindo'
1sg. -dormir-fu t. 1sg. -deitar
'Estarei dormindo'
b *a-ke a-jupy-ta
lsg.-dormir lsg. deitar-fut
' Nao estamos fazendo cesta'
14 Ore nd-oro-japo-i oro-kwapy ajaka
Nós neg.-lexcl.-fazer-neg. lexcl.-estar cesta
(iv) A maior contra-evidencia para esta proposta de análise é que os
verbos nao-iniciais podem acorrer em suas formas transitivas (na forma de
causativo comitativo)4, conforme mostram. os exemplos em (15b e 16b):
15a. Xee a-raa [a-ikovy] xe-ra'y tekoa py "Bu estou levando o meu filho para a aldeia'
Eu lsg.-levar lsg.-esyar 1poss.-filho aldeia para

"•

í

.

1

•

•

•

O causativo comitativo é urna espécie de morfema aplicativo cuja fun~ao é transitivizar um verbo intransitivo.

4

1
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b.Xee a-raa [a-rekovy] xe-ra'y tekoa py
'Eu estou levando o meu
filho para a aldeia' ·
Eu lsg.-levar lsg.-ter lposs.-filho aldeia para
'Estou fazendo cesta'
16.a Ajaka a-japo [a-iny]
Cesta lsg.-fazer lsg.-sentar
'Estou fazendo cesta '
b.Ajaka a-japo [a-reiny]
Cesta lsg.-fazer l sg. sentar com
O que diferencia o verbo lexical do verbo auxiliar é que este último
nao tem urna grade temática. Isto é, verbos a,uxiliares nao .selecionam argumentos. Se tais verbos fossem auxiliares, ficaria difícil explicar a razao pela
qua] eles podem figurar ora como intransitivos
ora como transitivos:
.
Além desse fato, observamos a existencia de restri~oes de coocorrencia verbal: a forma transitiva do verbo nao inicial só poqe figurar em
estruturas em que o verbo lexical é também transitivo, como ·em (15b) e
(16b). Quando o verbo lexical é intransitivo, o verbo nao inicial nao pode ser
transitivo, conforme ilustramos exemplos agramaticais em (17b) e (18b).·
l 7a.a-japukai a-ikovy
'Estou gritando ~
lsg.-gritar lsg. estar
b. *a-japukai a-rekovy
lsg.-gritar lsg.-ter

'Estou gritandoO

18a xe-memby reve a-jeroky a-ikovy 'Estou dan~ando com meu filho'
lposs.-filho com lsg.-dan~ar lsg.-estar
b. * xe-memby reve a-jeroky a-reiko vy

'Estou

dan~ando

com meu

filho'
lposs.-filho com

lsg.-dan~ar

1-Ter

O que os dados acima p~recem revelar é que há urna exigencia de
compartilhamento de objeto quando o verbo nao inicial é transitivo.
Concluímos desses fatos que os verbos nao iniciais nao tem propriedades de verbos auxiliares.
2.3 ORA<;OES COORDENADAS
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Urna outra possibilidade de análise era tratar as con stru~oes com concordancia múltipla como um caso de coordena~ao, já que as orac;oes coordenadas do Portugues sao expressas em Guaraní sem conectivos lexicalm,ente
realizados. Tal hipótese, poré1n, é faci hnente refutada devído aos seguintes
fatos:
(í) Todos os verbos coordenados em Guaraní podem aparecer com
marcas de tempo ou/ e de, nega~ao ao contrário do que ocorre nas estruturas
investigadas em que somente o verbo lexical pode figurar com esse tipo de
tlexao:
19.Tuja'i o'a-ta o-mano-ta·
"'O velhinho vai cair e vai morrer"'
velho-dim. 3-cair-fut. 3-morrer-fut.
20.Xee nd-a-karu-i nd-a-ke-i
'Eu" nao comí e nao dormí "'
Eu neg:-l sg.-comer-neg. neg.- l sg.-dormír-neg
(ii) Nao há restric;oes de co-ocorrencia entre os verbos coordenados
em termos de transítividade Um verbo intransitivo pode ser coordenado com
um verbo transitivo, em oposi~ao ao que se verifica nas con stru~oes com
concordancia múltipla, em que um verbo nao inicial transitivo só pode figurar em ora~oes transiti vas:
21.Pee pe-vae oo
pe-moxi 'Voces chegaram e pintaram a casa '
Voces 2pl.-chegar casa 2pl.-fazer-branco
(iií) Nas ora~oes coordenadas, diferentemente das con stru~oes com
concordancia múltipla, o objeto do verbo lexical nao pode figurar a direita
do segundo· verbo, conforme mostra o exemplo (23b).Note-se, contudo, como no exemplo (22b) que nas constru~ oes com concordancia múltipla, o
objeto pode figurar adireita do verbo nao inicial:
"Estou comendo pei xe'
22a pira a-"u a- iny
peixe lsg.-comer 1sg.-sentar
b. a-'u a-iny pira
l sg.-comer l sg. -sentar peixe

,

"'Estou comendo peixe"'

23a pira a-"u
aa "'Comi peixe e fui embora'
peixe l sg.-comer 1sg.-ir
b. *a-"'u aa pira "Comí peixe e fui embora"'
lsg.-comer lsg.-ir peixe
.+30
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Fatos como a necessidade de compartilhamento de objeto, a possibilidade de variac;ao na ordem do objeto que pode se posicionar direita do
verbo nao inicial , parecem indicar que os dois verbos se encontram na mesma ora<;ao. Tais propriedades nos remetem a urna outra possibilidade de
análise que precisa ainda ser testada: a da serializa~ao verbal 5
Na próxima se~ao, apresentamos a idéia central de Baker e Stewart
sobre seria li za~ao verbal.

a

3. A SERIALIZA<;ÁO VERBAL

As constru~6es com serializac;ao verbal , muito comuns em línguas africanas, sao assi111 definidas por Baker e Stewart ( 1999): "ora~6es com apenas um núcleo temporal, mas sendo constituídas por" dois ou mais verbos
sem nenhum marcador de subordina<;ao ou co9rdena<;ao".
Entre as línguas africanas, os autores reconhecem vários tipos de serializa<;ao verbal. Um deles, denominado de Object Sharing se caracteriza por
exibir a mesma restri<;ao de transitividade observada nas constru~6es com
concordancia múltipla do Guaraní, conforme ilustra o dado da língua Edo:
'
24. Ozó ghá gbe ewé khién · 'Ozo vai matar o bode e vender'
Ozo fut matar bode vender (Baker e Stewart, 1999:3)
Em (24), os dois verbos envolvidos devem ter natureza transitiva.
Baker e Stewart assumem que nas línguas em que há serializa<;ao verbal, um sintagma lexical ou funcional pode conter dois núcleos da mesma
natureza. Os autores prop6em ainda que os diferentes tipos de serializa<;ao
encontrados nas línguas naturais depende m do tipo de sintagma envolvido na
constru<;ao (: 1): we claim that the different SVCs 6 come from different
choices of which phrase in the clausal structure is doubly headed: Voice, v,
or V ... the different types of SVCs will be the result of taking advantage of
the serialization
option at different joints in the ske leton of the clause.
,
E, entao, o tipo de sintagma com núcleo duplo que determinará o tipo
de constru<;ao serial. No caso das estruturas com compartilhamento do objeto, os autores sugerem que vP (proje~ao das estruturas transitivas)é o sintagma com núcleo duplo. Cada núcleo abriga, entao, um verbo qúe licencia
os seus próprios argumentos. Só um dos objetos será lexicalmente realizado,
como acorre em (24).
A partir da proposta de Baker e Stewart, passaremos a investigar a·s
construi:roes com concordancia múltipla em Guaraní. Para tal, será necessário
ti

ti

5

Yonne Leite,com base nos dados das constrw;oes de gerúndio, foi a primeira pesquisadora a sugerir a existenci a de estruturas com serializa~ao verbal em línguas da
família Tupi -Guarani.
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averiguar nao só o esqueleto funcional da orac;ao, mas também os mecanismos de checagem de trac;os morfossintáticos envolvidos na língua.
Segundo Baker e Stewart, nas 'línguas com serializa9ao verbal, nao há
movimento de verbo para checagem de trac;os. Nas estruturas seríais, de
acordo com os autores, a existencia de dois verbos ocupando dois núcleos no
mesmo nível de estrutura sintática nao permite que nenhum deles possa ser
atraído para checagem de tra9os. Pela operac;ao de A ITRACT, modificada
por eles e que envolve e-comando assimétrico em relac;ao ao núcleo mais
próximo, Tempo nao encentra um núcleo único para atrair a fim de se dar a
checagem de trac;os. Como conseqüencia desse fato, afirmam Baker e Stewart, nas línguas com constru~oes seríais, os verbos nao manifestam flexao .
Em Edo, língua africana investigada pelos autores, nenhum dos verbos presentes na serializac;ao pode acorrer com marcas de tempo ou de nega9ao.
Essa previsao nao se verifica em Guaraní , urna vez que ambos os verbos manifestam marcas de concordancia verbal e o verbo lexical apresenta
flexao de tempo e de nega9ao.
Na defini9ao de ATTRACT postulada por Chomsky, porém, (1995),
em que um núcleo funcional pode atrair o tra90 mais próximo para entrar em
urna rela9ao de checagem, é possível que um dos dois verbos nas estruturas
de serializac;ao seja atraído por T, conforme afirmamos autores(l998: 10): "
Chomsky's condition can be understood as allowing either element to be
attracted ... "
A definic;ao de Chomsky daria conta, entao, da ocorrencia de marcas
de Tempo e de nega9ao no verbo lexical das estruturas aqui analisadas.
O entendimento do fenómeno da concordancia múltipla, termo aqui
empregado por nós para descrever tais construc;oes, é que parece crucial na
decisao pela escolha da análise mais adequada, visto que concordancia está
associada a atribuic;ao de caso estrutural, que envolve checagem obrigatória.
4. CONSIDERA~ÓES FINAIS

Mostramos aqui o caminho que ainda estamos percorrendo para entender a natureza das constru9oes com concordancia múltipla em Guaraní.
Apresentamos, através de contra evidencias, que as hipóteses que tratam os verbos nao iniciais dessas construc;oes como predicado secundário,
verbo auxiliar ou verbo coordenado nao podem ser mantidas.
Neste momento da investiga9ao, acreditamos que urna hipótese plausível é tratar tais constru95es como um caso de serializa9ao verbal porque,
deste modo, é possível explicar algumas de suas propriedades: a manifestac;ao de um só elemento temporal e de um só elemento de nega9ao, a restric;ao
de transitividade e o fato de ambos os verbos se encontrarem na mesma orac;ao.
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A fim de poder oferecer urna análise plausível para as estrutur.as aqui
apresentadas, é preciso investigar nao só a natureza das categorias funcionais
e dos mecanismos de checagem de tra~os envolvidos na língua Guarani, mas
t'!mbém avaliar as análises existentes na literatura sobre serializa~ao verbal.
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